
 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Warsztat umiejętności personalnych dietetyka sportowego 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Brak 

Cel kształcenia 
Zapoznanie studentów z zagadnieniem jakim są cechy i umiejętności personalne dietetyka 
sportowego. Zajęcia mają na celu przedstawić jaką postawę powinien przedstawiać dietetyk 
sportowy oraz jego podejście do każdego sportowca. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja akademicka, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Dyskusja akademicka, burza mózgów, debata, analiza przypadku, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wpływ czynników 
środowiskowych oraz psychospołecznych na jakość oraz 

podejście sportowców do życia, wysiłku fizycznego oraz diety. 
(K_W15) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę pracy dietetyka 
oraz rozumie jak ważna jest odpowiednia komunikacja w pracy 

ze sportowcami. (K_W16) 
Test pisemny, kolokwium na 

ocenę 

Umiejętności 

Potrafi podejmować aktywność fizyczną z wybranych dyscyplin 
sportowych oraz dostosować odpowiedni rodzaj aktywności 
fizycznej do diety oraz celów sportowca. (K_U11) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Potrafi w sposób umiejętny podejść indywidualnie do 
problemów sportowca stosując metody psychologii. (K_U13) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Potrafi w uprzejmy sposób komunikować się ze sportowcami. 
(K_U14) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do krytycznej analizy swojej wiedzy. (K_K03) 

Obserwacja, rozmowa 



 

 

Jest gotów do dalszego poszerzania swojej wiedzy oraz 
zdobywania nowych umiejętności w zakresie wykonywanego 
zawodu. (K_K01) Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do odpowiedzialnego działania w zakresie 
wykonywanych obowiązków. (K_K04) Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do prowadzenia działalności gospodarczej. (K_K06) 

Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do umiejętnego określania priorytetów w pracy 
zawodowej. (K_K07) Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do promowania zdrowego trybu życia, w tym 
aktywności fizycznej. (K_K11) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Psychologiczne uwarunkowania kontaktu ze sportowcem. 

25 20 
Bariery w komunikowaniu. 
Psychologiczne i etyczne problemy wykonywania zawodu dietetyka. 
Rozwój nauki, potrzeba nieustannej aktualizacji wiedzy. 
Praktyczne problemy prowadzenia działalności gospodarczej w pracy dietetyka sportowego. 

Konsultacje 
Konsultacje w zakresie treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Test pisemny, Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 



 

 

uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

określonego 
zadania 

zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł: Kompleksowe zwiekszanie siły mięśniowej sportowców, COS, Warszawa, 2001 
Materiały przygotowane przez prowadzącego. 

Literatura uzupełniająca 
Thompson Peter: Podstawy treningu lekkoatletycznego, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Warszawa 2014 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Układanie planów dietetycznych dla osób trenujących 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu dietetyki. 

Cel kształcenia Wykształcenie prawidłowego postępowania dietetycznego w dla osób trenujących, umiejętności 
układania jadłospisów dla sportowców. 

Metody dydaktyczne Dyskusja, pogadanka, praca w grupach. 
Środki dydaktyczne Praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego, burza mózgów 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy regulacji 
hormonalnej ustroju na poziomie komórkowym, określa jego 
reakcje na wysiłek fizyczny w wybranych dyscyplinach 
sportowych. (K_W05) 

Zaliczenie na podstawie 
przygotowanego przez 

studenta planu żywienia dla 
wybranego przez wykładowcę 

przypadku. 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu korzystny wpływ 
suplementacji na poprawę formy fizycznej sportowca. (K_W05), 
(K_W14) 

Zaliczenie na podstawie 
przygotowanego przez 

studenta planu żywienia dla 
wybranego przez wykładowcę 

przypadku. 

Umiejętności 

Potrafi obliczyć indywidualne zapotrzebowanie na energię oraz 
makro i mikroskładniki odżywcze. (K_U08), (K_U15),  

Zaliczenie na podstawie 
przygotowanego przez 

studenta planu żywienia dla 
wybranego przez wykładowcę 

przypadku. 
Potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną diet na 

podstawie tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i 
typowych potraw oraz programów komputerowych. (K_U05),  

Zaliczenie na podstawie 
przygotowanego przez 

studenta planu żywienia dla 
wybranego przez wykładowcę 

przypadku. 
Potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie 

żywieniowe dostosowane do charakterystyki i celów sportowca 
oraz wybranej dyscypliny. (K_U09), (K_U07) 

Zaliczenie na podstawie 
przygotowanego przez 

studenta planu żywienia dla 
wybranego przez wykładowcę 

przypadku. 



 

 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do dalszego poszerzania swojej wiedzy oraz 
rozwijania kompetencji zawodowych. (K_K01),  Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do promowania aktywny tryb życia. (K_K11) 

Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Sposoby wyznaczania zapotrzebowania kalorycznego z uwzględnienie różnych rodzajów aktywności.  

25 20 

Zasady układania jadłospisów dostosowanych do konkretnej dyscypliny sportu: sezonowość, 
ekonomiczne aspekty, indywidualne preferencje, eliminacja. 
Tworzenie profilu sportowca w wybranym programie komputerowym. 
Układanie jadłospisów do zastosowania w przypadku diety redukcyjnej. 
Przegląd narzędzi do układania jadłospisów. 
Układanie jadłospisów na podstawie przedstawionej „listy zakupów”. 
Studium przypadków w odniesieniu do zapotrzebowania na mikro i makroskładniki. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie przygotowanego przez studenta planu żywienia dla wybranego przez wykładowcę przypadku. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 



 

 

zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Zając A.Poprzęcki S. Waskiewicz Z. Żywienie i suplementacja w sporcie, Katowice 2007 
Roszkowski W.: Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca 
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2005. 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Stan zdrowia a aktywność fizyczna 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Brak 

Cel kształcenia 
Zapoznanie studentów z wpływem systematycznej aktywności fizycznej i jej kluczową rolą dla 
zachowania dobrego stanu zdrowia i wysokiej sprawności i wydolności fizycznej organizmu 
człowieka oraz zapobieganiu chorobom. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja akademicka, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Dyskusja akademicka, burza mózgów, debata, analiza przypadku, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna fizjologiczne efekty aktywności fizycznej. (K_W05), 
(K_W06) (K_W11) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu korzystne efekty 
zdrowotne różnych typów systematycznej aktywności fizycznej i 
ćwiczeń. (K_W05), (K_W06) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu przeciwwskazania 
zdrowotne oraz potencjalne zagrożenia niewłaściwej i 
nadmiernej aktywności fizycznej i ćwiczeń. (K_W05), (K_W06) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Umiejętności 

Potrafi uzasadnić potrzebę uprawiania sportu w profilaktyce 
chorób cywilizacyjnych. (K_U11) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Potrafi dobrać odpowiednią aktywność fizyczną do wieku oraz 
stanu zdrowia. Potrafi zaproponować odpowiedni trening 
zdrowotny dostosowany do wieku i stanu zdrowia. (K_U06), 
(K_U09) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Potrafi stworzyć plan żywieniowy dla osób aktywnych fizycznie 
oraz dostosować go do osób obciążonych chorobami układu 
krążenia, otyłością, cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi, 
osteoporozą. (K_U06), (K_U09) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Potrafi zidentyfikować podstawowe dysfunkcje narządu ruchu 
przeciwwskazane w aktywności fizycznej. (K_U12) 

Test pisemny, kolokwium na 
ocenę 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do ustalania priorytetów w planowaniu żywienia 
biorąc pod uwagę wiek oraz stan zdrowia sportowca. (K_K07) 

Obserwacja 



 

 

Jest gotów do propagowania aktywności fizycznej jako narzędzia 
służącego do poprawy stany zdrowia oraz jakości życia. (K_K11) 

Obserwacja 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Zdrowie i jakość życia. Aktywność fizyczna w aspekcie filogenetycznym. 

25 20 
Profilaktyka chorób przewlekłych spowodowanych sedentarnym stylem życia. 
Profilaktyka chorób przewlekłych spowodowanych sedentarnym stylem. 
Przeciwwskazania do podjęcia aktywności fizycznej. 

Konsultacje 
Konsultacje w zakresie treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Egzamin w formie pisemnej, pisemne kolokwium. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Astrand PO. Dlaczego Wysiłek? Medicina Sportiva 
Aureliusz Kosendiak: Aktywność fizyczna dla zdrowia- aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawca Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, 2021.  

Literatura uzupełniająca 



 

 

Władysław Pańczyk: Wychowanie ficzyczne dla zdrowia. Aktywność fizyczna w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka 
cywilizacji konsumpcyjnej. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and1. 
Human Services, 2018 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Psychologiczne narzędzia motywacyjne w treningu personalnym 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu psychologii 

Cel kształcenia 

Głównym celem jest zapoznanie studentów z tematyką psychologii sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień motywacji i emocji związanych z działalnością sportową. Omówione 
zostaną metody psychoregulacji i optymalizacji funkcjonowania na przykładzie treningu 
mentalnego. Praktycznym celem zajęć jest prezentacja teorii, narzędzi diagnostycznych i 
terapeutycznych stosowanych przez psychologów pracujących w sporcie. 

Metody dydaktyczne Wykład akademicki, praca w grupach, dyskusja akademicka, rekomendowanie rzetelnych źródeł 
wiedzy. 

Środki dydaktyczne Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja akademicka, burza mózgów, debata, analiza 
przypadku, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia związane z 
psychologią sportu oraz techniki motywacyjne stosowane w 
sporcie. (K_W15), (K_W16) 

Egzamin w formie pisemnej, 
kolokwium pisemnej. 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu psychospołeczne aspekty 
działalności sportowej i aktywności fizycznej. (K_W15), 
(K_W16) 

Egzamin w formie pisemnej, 
kolokwium pisemnej. 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu obszary wsparcia 
psychologicznego sportowca. (K_W15), (K_W16) 

Egzamin w formie pisemnej, 
kolokwium pisemnej. 

Umiejętności 

Potrafi zdiagnozować problem sportowca oraz zaplanować 
sposoby jego rozwiązania i cele do osiągnięcia. (K_U13) 

Egzamin w formie pisemnej, 
kolokwium pisemnej. 

Potrafi odpowiednio zmotywować sportowca do osiągnięcia 
wybranych celów w konkretnej dyscyplinie sportu. (K_U13) 

Egzamin w formie pisemnej, 
kolokwium pisemnej. 

Potrafi dobrać narzędzia motywacyjne do charakteru sportowca 
oraz etapu jego przygotowań. (K_U13) 

Egzamin w formie pisemnej, 
kolokwium pisemnej. 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do inspirowania oraz motywowania sportowca na 
każdy etapie jego przygotowań. (K_K02) 

Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do aktywnego promowania aktywnego trybu życia. 
(K_K11) 

Obserwacja, rozmowa 



 

 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Omówienie zagadnień dotyczących motywacji i emocji. 
20 10 Rola uwagi i wyobraźni w aktywności sportowe. 

Motywacja w sporcie. Wyznaczanie celów. Umiejscowienie kontroli. 
Ćwiczenia  

Charakterystyka motywacji sportowej. 

30 20 

Emocje w sporcie. 
Trening mentalny w sporcie. 
Optymalizacja funkcjonowania emocjonalnego. 
Trening wyobrażeniowy w sporcie. 
Strategie radzenia sobie ze stresem. Treningi relaksacyjne. 

Konsultacje 
Konsultacje w zakresie treści realizowanych na zajęciach. 0 10 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Egzamin w formie pisemnej, pisemne kolokwium. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 



 

 

 Dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO :Motywacja w sporcie, edukacji i życiu. Opole 2018 
Hemmings, B., Holder, T., red. (2009). Psychologia sportu: Studia przypadków. Warszawa: PWN 

Literatura uzupełniająca 
Dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO: Motywacje do podejmowania treningów sportów walki w opiniach zawodników boksu i MMA. Sport 
i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2019 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu poradnictwa żywieniowego sportowca oraz fizjologii wysiłku sportowego. 
Podstawowa wiedza na temat suplementacji i racjonalnego odżywiania. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie z fizjologicznymi, psychologicznymi oraz biomechanicznymi uwarunkowaniami 
osiągnięć sportowych w celu doskonalenia treningu fizycznego i maksymalizowania zdolności 
wysiłkowych człowieka oraz z możliwościami ich zwiększenia z zastosowaniem środków 
wspomagających: żywieniowych, fizjologicznych, farmakologicznych, psychologicznych oraz 
mechanicznych lub biomechanicznych. 

Metody dydaktyczne Wykład: Wykład akademicki, prezentacja multimedialna. Ćwiczenia: Praca w grupach. 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, materiały przygotowane przez prowadzącego. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki ograniczające 
sprawność fizyczną w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 
(K_W06) 

Test pisemny, kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 
Zna obowiązującą listę Substancji i Metod Zabronionych 
aktualizowaną co roku przez Światową Agencję Antydopingową 
(WADA). (K_W13) 

Test pisemny, kolokwium 
pisemne aktywność na 

zajęciach 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu skuteczność środków 
wspomagających w sporcie. (K_W05) 

Test pisemny, kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 
Zna środki wspomagania żywieniowego, farmakologicznego, 
fizjologicznego, psychologicznego oraz mechanicznego 
(biomechanicznego). (K_W05) 

Test pisemny, kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 

Umiejętności 

Potrafi zidentyfikować zapotrzebowanie energetyczne i 
wykorzystanie makroskładników żywieniowych w treningu 
zawodników sportów wytrzymałościowych, siłowych i 
szybkościowych. (K_U03), (K_U09), (K_U11) 

Test pisemny, kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 

Potrafi dobrać skuteczne środki wspomagania żywieniowego 
wpływające na sprawność (bio-) mechaniczną sportowca: 
wysokość, masa i skład ciała. (K_U03), (K_U06) 

Test pisemny, , kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 

Potrafi dobrać skuteczne środki wspomagania żywieniowego 
wpływające na trening odporności psychicznej. (K_U09) 

Test pisemny, , kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 



 

 

Potrafi zaproponować właściwe żywienie w zależności od 
obciążeń oraz w cyklu treningowego. (K_U08), (K_U09)  

Test pisemny, , kolokwium 
pisemne, aktywność na 

zajęciach 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do permanentnego śledzenia "nowości" we 
wspomaganiu żywieniowym i krytycznej analizy ich 
skuteczności. (K_K01),  Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do promocji prozdrowotnych zasad żywienia wśród 
sportowców i unikanie stosowania środków ergogenicznych 
szkodliwych dla zdrowia oraz środków i metod zabronionych w 
sporcie. (K_K11) 

Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Granice osiągnięć w sporcie. 
20 10 Fizjologia wysiłku fizycznego. 

Wprowadzenie do teorii treningu sportowego. 
Ćwiczenia 

Wprowadzenie do teorii treningu sportowego. 

30 20 

Wprowadzenie do teorii treningu sportowego. 
Rodzaje i metody treningowe. 
Trening wysokościowy i w różnych warunkach termicznych. 
Środki ergogeniczne i metody zwiększające możliwości wysiłkowe organizmu. 
Substancje i Metody Zabronione w sporcie. 

Konsultacje. 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na ćwiczeniach. 0 10 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Egzamin w formie testu pisemnego dotyczącego tematyki zajęć. Zaliczenie na podstawie kolokwium pisemnego, aktywności na zajęciach. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 



 

 

zainteresowania 
przedmiotem. 

zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
Marek Mędraś, Małgorzata Słowińska- Lisowska: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie. Wydawnictwo Medicina Sportiva, 
Kraków 2006 
Sys-Nowosielski K.: Doping nie tylko w sporcie: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, AWF Katowice, Katowice 022 

Literatura uzupełniająca 
Delavier F., Gundill M.; Suplementy Żywnościowe dla sportowców.; 2010 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Sposoby żywienia w odnowie biologicznej 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne 
Podstawowa wiedzy z zakresu dietetyki, budowy, funkcji i rozwoju organizmu człowieka oraz 
zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki organizmu ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem układów narządu ruchu. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie studentów z zasadami postępowania dietetycznego w okresie odnowy biologicznej. 
Zdobycie umiejętności tworzenia i modyfikowania programu dietetycznego pod kątem odnowy 
biologicznej. Zapoznanie studenta z różnorodnymi 
metodami i środkami odnowy biologicznej. Zagadnienia żywienia i suplementacji, w odnowie 
biologicznej przedstawione są w aspekcie sportowym. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja akademicka. 
Środki dydaktyczne Dyskusja akademicka, burza mózgów, debata. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę żywienia oraz 
wpływ diety na organizm sportowca pod kątem odnowy 
biologicznej. (K_W03), (K_W04),  

Kolokwium pisemne 

Umiejętności 

Potrafi sporządzić plan dietetyczny dostosowany do metod 
odnowy biologicznej. (K_U06), (K_U07) Kolokwium pisemne 

Potrafi ocenić efektywność dobranej diety i jej wpływ na 
regenerację. (K_U08) Kolokwium pisemne 

Demonstruje umiejęt)ności ruchowe niezbędne do pełnienia roli 
zawodowej w zakresie terapeuty odnowy biologicznej. (K_U11) Kolokwium pisemne 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do dalszej nauki i doskonalenia swoich umiejętności 
zawodowych. (K_K01) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Zasady prawidłowego bilansowania diety w różnych dyscyplinach sportowych. 

25 20 
Zasady dobierania posiłków do typu treningu sportowego. 
Witaminy, składniki aktywne i lecznicze w diecie oraz produkty trujące w produktach spożywczych. 
Rodzaje suplementów i odżywek specjalnego przeznaczenia w sporcie. 



 

 

Wpływ suplementów dietetycznych oraz leków wydawanych bez recepty na stan zdrowia. 
Prezentacja publikacji naukowych dotyczące żywienia, składników aktywnych i suplementów diety. 
Trening mindfulness. 
Trening mentalny w procesie terapii. 
Psychoregulacja w sytuacji kontuzji sportowe. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na ćwiczeniach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
Jegier, K. Nazar, A. Dziak: Medycyna sportowa: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa, 2005. 
Patrick J McMahon -Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia.Wydawnictwo PZWL, 2010 

Literatura uzupełniająca 
Urazy i uszkodzenia w sporcie. A. Dziak. Kasper, Kraków,2000 
Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. A. Jegier, J. Krawczyk. PZWL, Warszawa, 2012 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Planowanie strategii dietetycznych i suplementacji dla sportowców 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacja 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu dietetyki oraz treningu fizycznego. 

Cel kształcenia 

Zajęcia pozwolą poznać różne strategie żywieniowe stosowane przez sportowców w zależności od 
potrzeb, obciążenia treningowego. Omówione zostaną błędy żywieniowe i suplementacyjne i ich 
wpływ na aktualny stan sportowca oraz metody ich korygowania. Ponadto omówione zostaną 
wyniki zaleconej interwencji dietetycznej i suplementacyjnej na wybranych przykładach. 

Metody dydaktyczne Wykład akademicki, wykład z prezentacja multimedialną, praca w grupach 

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, burza mózgów, przez z materiałami przygotowanymi przez 
prowadzącego. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady postępowania 
żywieniowego uwzględniając wiek, wysiłek fizyczny, stan 
fizjologiczny, informację genetyczną i stan zdrowia, w tym 
również profilaktykę chorób dietozależnych, na poziomie 
zaawansowanym. (K_W03), (K_W04), (K_W05) 

Test pisemny, Kolokwium 
pisemne 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasadność stosowania 
farmaceutyków i suplementów diety zgodnie z najnowszymi 
doniesieniami naukowymi. (K_W13), (K_W14) 

Test pisemny, Kolokwium 
pisemne 

Umiejętności 

Potrafi zaplanować i wdrożyć postępowanie żywieniowe 
dostosowane do wieku, wysiłku fizycznego, stanu 
fizjologicznego, informacji genetycznej i stanu zdrowia, w tym 
również w ramach profilaktyki chorób dietozależnych. 
(K_U06), (K_U08) 

Test pisemny, Kolokwium 
pisemne 

Potrafi posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem 
wykorzystywanym w poradnictwie dietetycznym. (K_U05) 

Test pisemny, Kolokwium 
pisemne 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do dalszego poszerzania swojej wiedzy oraz 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. (K_K01) 

Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Omówienie założeń planowania żywienia sportowców w różnych dyscyplinach sportu z 20 10 



 

 

uwzględnieniem różnic między sportowcem zawodowym a amatorem 
Omówienie błędów żywieniowych i suplementacyjnych związanych z uszkodzeniem i regeneracją 
układu ruchu w sporcie. 

Ćwiczenia  
Analiza profilu pacjenta 1 – dieta 7-dniowa; analiza błędów żywieniowych, nawadniania i 
suplementacji w kontekście aktywności fizycznej oraz występujących problemów zdrowotnych. 
Zaplanowanie korekty i edukacji. Wstęp do modeli żywienia w sporcie. 

30 20 
Modele żywienia w sporcie cz. 1 – wady, zalety, zastosowanie 
Modele żywienia w sporcie cz. 2 – wady, zalety, zastosowanie 
Analiza profilu aktualnie przyjmowanych pacjentów: część 1/2/3 (prezentacja sylwetek aktualnie 
przyjmowanych pacjentów) – dieta 7 dniowa, analiza głównych błędów żywieniowych, nawadniania i 
suplementacji w kontekście aktywności fizycznej oraz występujących problemów zdrowotnych. 
Zaproponowanie korekty i edukacji. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 10 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Test pisemny, kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Zając A., Poprzęcki S., Czuba M. i inni.: Dieta i Suplementacja w sporcie, rekreacji i stanach chorobowych, Katowice 2014 

Literatura uzupełniająca 



 

 

Zając A., Poprzęcki S., Czuba M. i inni.: Dieta i Suplementacja w sporcie, rekreacji i stanach chorobowych, Katowice 2014 
 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Komponowanie posiłków i racji pokarmowych 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, siec Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza zakresu żywienia człowieka. 

Cel kształcenia 

Przekazanie wiedzy na temat ustalania zapotrzebowania energetycznego uwzględniając przy tym 
wszystkie czynniki mogące wpłynąć na wielkość podstawowej i całkowitej przemiany materii. 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami układania jadłospisów przy użyciu dostępnych programów 
komputerowych. Opanowanie umiejętności praktycznych w zakresie układania jadłospisów 
uwzględniających stan fizjologiczny, indywidualne preferencje, dostępność produktów 
spożywczych oraz warunki ekonomiczne pacjentów. 

Metody dydaktyczne Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykład konwersatoryjny, analiza problemu, 
praca w grupach. 

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, praca w grupach, burza mózgów. 
Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody komponowania 
potraw oraz jadłospisów uwzględniając różne czynniki takie jak: 
stan patofizjologiczny, indywidualne preferencje. (K_W12) 

Test pisemny na ocenę, 
kolokwium pisemne 

Umiejętności 

Potrafi przeprowadza ocenę sposobu żywienia oraz w poprawny 
sposób ustala zapotrzebowanie na składniki odżywcze. (K_U06),  

Test pisemny na ocenę, 
kolokwium pisemne 

Potrafi posługuje się narzędziami i technikami informatycznymi 
stosowanymi w zawodzie dietetyka. (K_U17) 

Test pisemny na ocenę, 
kolokwium pisemne 

Potrafi komponować potrawy oraz całościowe jadłospisy 
uwzględniając różne czynniki. K_U06), (K_U07) 

Test pisemny na ocenę, 
kolokwium pisemne 

Kompetencje społeczne Jest gotów do ustalania priorytetów planowaniu diety. (K_K07) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Zasady komponowania posiłków oraz jadłospisów 7 i 14 dniowych. 
20 10 Zasady układania jadłospisów: sezonowość, ekonomiczne aspekty, indywidualne preferencje, 

eliminacja. 
Ćwiczenia  

Przegląd narzędzi do układania jadłospisów. 
30 20 Sposoby wyznaczania zapotrzebowania kalorycznego z uwzględnienie różnych rodzajów aktywności. 

Studium przypadków w odniesieniu do zapotrzebowania na mikro i makroskładniki. 



 

 

Układanie jadłospisów do zastosowania w przypadku diety redukcyjnej. 
Układanie jadłospisów w wybranych jednostkach chorobowych. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 10 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Test pisemny na ocenę, kolokwium. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej -nowelizacja. Wyd. IŻŻ, Warszawa 
Jarosz M., Bułhak, Jachymczyk B. :Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa. 2008 

Literatura uzupełniająca 
Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Endokrynologia wysiłku 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne 
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu nauk biologiczno-medycznych pozwalająca na analizę badań naukowych z dziedzin 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia zapoznanie studentów ze zmianami jakie indukuje pojedynczy wysiłek fizyczny, systematyczny 
trening oraz dieta w gospodarce hormonalnej ustroju. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Materiały przygotowane przez prowadzącego, burza mózgów, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Rozumie budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka ze 
szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu oraz procesy 

fizjologiczne, biochemiczne i biomechaniczne zachodzące w 
organizmie sportowca w ontogenezie. (K_W05), (K_W06) 

Kolokwium pisemne 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy zmęczenia i 
wypoczynku (patologie i objawy) oraz procesy odnowy 

psychobiologicznej i zasady racjonalnego żywienia w ustalaniu 
diety sportowca. (K_W05), (K_W06) 

Kolokwium pisemne 

Umiejętności 

Potrafi wykonać pomiar fizycznych, w tym antropometrycznych, 
biomechanicznych, parametrów 

fizjologicznych oraz ich oceny, diagnozowania możliwości 
wysiłkowych organizmu i wyznaczania obciążeń treningowych. 

(K_U03) 

Kolokwium pisemne 

Kompetencje społeczne Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 
umiejętności. (K_K01) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Endokrynologia ogólna. 

25 20 
Mechanizm działania hormonów o budowie peptydowej i steroidowej. 
Receptory ich budowa i mechanizm działania. 
Narządy endokrynne. 



 

 

Wpływ wysiłku fizycznego na 
gospodarkę węglowodanową. 
Serce i mięsnie szkieletowe jako źródło hormonów i cytokin. 
Wysiłek fizyczny a cytokiny – rola aktywności w profilaktyce 
odporności. 
Tkanka tłuszczowa jako źródło hormonów. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na ćwiczeniach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji za 

przewidziane formy 
weryfikacji efektów 

uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest zaangażowany 
w realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Popinigis J. (1991) Skrypt „Biochemia Wysiłku Fizycznego Tom I i II”.Gdańsk, Drukarnia Oruńska. 
Bartosz G. Druga Twarz Tlenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców z zarysem endokrynologii ogólnej. Pod red. Marka Mędrasia. MedPharm Polska, Wrocław 
2010. 
Stryer L. (2007) Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Literatura uzupełniająca 
Endocrinology of Physical Activity and Sport. Second Edition. Pod red. Naama Constantini, Anthony C. Hackney. Humana Press, Nowy Jork 
2013. 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Analiza składu ciała 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Brak 

Cel kształcenia Przygotowanie zawodowe studenta z zakresu analizy składu ciała. Zapoznanie studenta z obsługą 
aparatury służącej do badania składu ciała. Przedstawienie metod dokonywania analizy składu ciała. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Materiały przygotowane przez prowadzącego, burza mózgów, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady metodologii badań 
naukowych w zakresie studiowanego kierunku. Posiada 
pogłębioną wiedzę dotyczącą prowadzenia badań naukowych w 
zakresie studiowanego kierunku z uwzględnieniem dziedzin 
nauki i specjalności medycznych powiązanych z dietetyką. 
(K_W03), (K_W17) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja pracy w grupach 

Umiejętności 

Potrafi prowadzić badania naukowe w zakresie studiowanego 
kierunku, z uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności 
medycznych powiązanych z dietetyką, w tym potrafi: ustalić 
problem badawczy, określić cel badania naukowego, 
sformułować hipotezę badawczą oraz zaplanować badanie 
naukowe, a także przeanalizować uzyskane wyniki. (K_U03), 
(K_U16), (K_U18) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja pracy w grupach 

Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt właściwy dla danego 
kierunku studiów. (K_U03), (K_U05) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja pracy w grupach 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do formułowania wniosków na podstawie analizy 
przeprowadzonych badań. (K_K10) Rozmowa, obserwacja 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Ocena stanu odżywienia za pomocą zalecanych skal i kwestionariuszy, np.: subiektywnej globalnej 
oceny stanu odżywienia (Subjective Global Assessement, SGA) oraz oceny ryzyka związanego ze 25 20 



 

 

stanem odżywienia 2002 (Nutritional Risk Screening, NRS), oraz dodatkowe inne kwestionariusze 
dedykowane różnym grupom w badaniach populacji.  
Ocena stanu odżywienia za pomocą badań antropometrycznych: pomiary obwodów i wysokości ciała, 
pomiary fałdów skórno-tłuszczowych w standardowych punktach ciała, wyliczenia za pomocą 
swoistych algorytmów wskaźników masy ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej trzewnej 
w organizmie.  
Obliczanie podstawowej przemiany materii (PPM), całkowitej przemiany materii (CPM), dobowego 
średniego wskaźnika aktywności fizycznej (PAL). Czynniki kształtujące przemianę materii ustroju – 
PPM, PPPM.  
Ocena stanu odżywienia za pomocą impedancji bioelektrycznej (BIA) (czyli dokładne jakościowe i 
ilościowe oznaczanie beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała, masy mięśniowej, zawartości ustrojowej 
całkowitej wody, wyznaczenie wartości kąta fazowego i innych pochodnych parametrów tej metody). 
Ocena stan odżywienia za pomocą metody adipometrii ultrasonograficznej w standardowych punktach. 
Ocena stanu odżywienia  za pomocą zalecanych skal i kwestionariuszy, np.: subiektywnej globalnej 
oceny stanu odżywienia (Subjective Global Assessement, SGA) oraz oceny ryzyka związanego ze 
stanem odżywienia 2002 (Nutritional Risk Screening, NRS), oraz dodatkowe inne kwestionariusze 
dedykowane różnym grupom w badaniach populacji.  
Ocena stanu odżywienia za pomocą badań antropometrycznych: pomiary obwodów i wysokości ciała, 
pomiary fałdów skórno-tłuszczowych w standardowych punktach ciała, wyliczenia za pomocą 
swoistych algorytmów wskaźników masy ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej trzewnej 
w organizmie.  
Obliczanie podstawowej przemiany materii (PPM), całkowitej przemiany materii (CPM), dobowego 
średniego wskaźnika aktywności fizycznej (PAL). Czynniki kształtujące przemianę materii ustroju – 
PPM, PPPM.  
Ocena stanu odżywienia za pomocą impedancji bioelektrycznej (BIA) (czyli dokładne jakościowe i 
ilościowe oznaczanie beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała, masy mięśniowej, zawartości ustrojowej 
całkowitej wody, wyznaczenie wartości kąta fazowego i innych pochodnych parametrów tej metody). 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na ćwiczeniach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 



 

 

zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

potrzebę stałego 
doskonalenia się 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 
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