
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wydział Nauk Medycznych

sylabus na kierunku Dietetyka 
rok akademicki 2022/2023

Przedmiot Analiza i ocena jakości żywności
Koordynator
Prowadzący
Tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne  
Profil praktyczny 
Kategoria przedmiotu obowiązkowy
Forma zajęć Wykład i ćwiczenia
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne 

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 100 25 25 50

ECTS 4 1 1 2

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 100 15 20 5 60

ECTS 4 0,6 0,8 0,2 2,4

Wymagania wstępne Przedmiot wymaga wiedzy z zakresu podstaw żywności i żywienia z poprzedniego semestru.

Cel kształcenia Zapoznanie studentów z problematyką jakości żywności i metod stosowanych w jej ocenie.

Metody dydaktyczne Wykład podawczy, praca w grupach, prezentacje, dyskusja, studia przypadków, metoda projektu,
doświadczenia

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe, próbki laboratoryjne żywności

Efekty uczenia się Metody weryfikacji

Wiedza

Zna  funkcje  fizjologiczne  białek,  tłuszczów,  węglowodanów
oraz  elektrolitów,  pierwiastków  śladowych,  witamin  i
hormonów i  wykorzystuje  wiedzę  do analizy  i  oceny jakości
żywności. (K_W07)

Egzamin/ kolokwium

Umiejętności

Potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych żywności i
na tej podstawie dokonać analizy i oceny jakości. (K_U08)

Egzamin/ kolokwium

Wykorzystuje  programy  komputerowe  oraz  posługuje  się
komputerem w zakresie pozyskiwania i opracowywania danych
związanych  z analizą i oceną jakości żywności. (K_U15)

Egzamin/ kolokwium

Kompetencje społeczne

Potrafi  rozwiązywać  bieżące  problemy  związane  z  jakością
żywności. (K_K06)

Egzamin/ kolokwium

Treści programowe Liczba godzin

Wykłady 
Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

1. Miejsce i rola analizy żywności w technologii żywności. 
2. Urzędowa  kontrola  żywności  w  Polsce  i  Unii  Europejskiej.  Kryteria  oceny  artykułów
spożywczych,  bezpieczeństwa  i  jakości  żywności  –  wymogi  prawa  żywnościowego.  Weryfikacja
deklaracji. 
3. Standardy jakości w Unii Europejskiej. Jakość metod analitycznych, zasady walidacji metod,
ocena biegłości laboratoriów badawczych, GLP i akredytacja laboratoriów (ISO-17025). 
4. Analiza żywności a systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. 
5. Zasady pobierania i techniki przygotowania próbek. Robotyzacja przygotowania próbek. 
6. Chemiczne,  fizyczne  i  fizyko-chemiczne  metody  analizy  żywności.  Określanie  składu
podstawowego. Metody badań tłuszczów, sacharydów i białek oraz ich bioaktywności. 
7. Techniki  analityczne:  spektroskopia  atomowa,  podczerwieni,  magnetycznego  rezonansu

25 15



jądrowego,  spektrometria  mas.  Separacyjne  techniki  analityczne:  –  chromatografia  gazowa,
chromatografia  cieczowa  w  tym  z  fluidalna,  elektroforeza  kapilarna.  Stosowane  kolumny,  fazy
stacjonarne, fazy ruchome detektory, detektory selektywne. Wielowymiarowość i sprzężenia technik
separacyjnych i identyfikacyjnych. Sprzęganie technik separacyjnych. 
8. Autentyczność żywności – metody badań, podążanie śladem – identyfikowalność w łańcuchu
żywnościowym. 
9. Mineralizacja. Nieorganiczne i organiczne substancje śladowe. 
10. Miniaturyzacja, robotyzacja analizy żywności.

Ćwiczenia 
1. Przeprowadzenie  oznaczeń  zawartości  i  charakterystyki  składników  żywności  tj.  białek,
tłuszczów,  węglowodanów,  wody,  witamin,  kwasów  organicznych  oraz  interpretacja  uzyskanych
wyników. 
2. Przygotowanie próbek do oznaczania popiołu i jego charakterystyka. 
3. Praktyczne wykorzystanie metod densymetrycznych, spektrofotometrycznych i optycznych w
analizie żywności. 
4. Metody analizy sensorycznej stosowane w ocenie jakości żywności.

25
20 + 5h

konsultacje

Razem 50 40

Formy i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin pisemny, do którego dopuszczone zostaną osoby które zaliczyły ćwiczenia. 
Zaliczenie ćwiczeń polega na napisaniu kolokwium zaliczeniowego na ostatnich 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 
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
1. Fortuna, Teresa Autor Redaktor Bączkowicz, Małgorzata. Autor Juszczak, Lesław. Autor Sobolewska-Zielińska, Joanna, 

Podstawy analizy i oceny jakości żywności : skrypt do ćwiczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, 2018



2. Nogala-Kałucka, Małgorzata, Analiza żywności : wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2016

3. Szłyk, Edward Cichosz, Marcin Jastrzębska, Aneta. Kurzawa, Marzanna Filipiak-Szok, Anna, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy 
żywności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2015

4. Gronowska-Senger, Anna, Analiza żywności : zbiór ćwiczeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Baryłko-Pikielna, Nina Matuszewska, Irena, Sensoryczne badania żywności : podstawy, metody, zastosowania, Wydawnictwo 

Naukowe PTTŻ, Kraków, 2015
2. Journal of Food Composition and Analysis, Elsevier
3. Akty prawne związane z prawem żywnościowym.



Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wydział Nauk Medycznych

sylabus na kierunku Dietetyka 
rok akademicki 2022/2023

Przedmiot Anatomia człowieka
Koordynator
Prowadzący
Tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne  
Profil praktyczny 
Kategoria przedmiotu obowiązkowy
Forma zajęć wykład i ćwiczenia
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne 

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 125 30 30 5 60

ECTS 5 1,2 1,2 0,2 2,4

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 125 20 20 10 75

ECTS 5 0,8 0,8 0,4 2,6

Wymagania wstępne Wiedza o budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego na poziomie szkoły średniej.

Cel kształcenia

Poznanie  szczegółowej  budowy  anatomicznej  ciała  ludzkiego  w  oparciu  o  metody  anatomii
opisowej,  która dzieli organizm ludzki na poszczególne układy rozpatrywane kolejno tj.  układ
kostny,  mięśniowy,  pokarmowy,  oddechowy,  moczowo-płciowy,  wydzielania  wewnętrznego,
naczyniowy, nerwowy, powłokę wspólna i narządy zmysłów.

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, obserwacja i rozpoznawanie preparatów, składanie modeli
narządów,  opisywanie  rycin  anatomicznych  z  użyciem polskiego  i  łacińskiego  mianownictwa
anatomicznego, dyskusja skierowana na utrwalenie prawidłowego mianownictwa anatomicznego
oraz wskazanie rzetelnych źródeł wiedzy anatomicznej

Środki dydaktyczne Modele anatomiczne, atlas ludzkiej anatomii

Efekty uczenia się Metody weryfikacji

Wiedza

Wykazuje  znajomość  anatomii  i  fizjologii  człowieka  ze
szczególnym  uwzględnieniem  układu  pokarmowego  oraz
procesów trawienia i wchłaniania. (K_W03)

Egzamin pisemny

Rozumie  i  potrafi  wyjaśnić  wzajemne  zależności  pomiędzy
układem  pokarmowym,  a  układem  nerwowym,  krążenia  i
oddychania,  moczowym i  dokrewnym. (K_W04)

Egzamin pisemny

Umiejętności
Wykorzystuje znajomość anatomii człowieka w pracach zespołu
terapeutycznego w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad
pacjentem. (K_U04)

Kolokwium zaliczeniowe z
ćwiczeń

Kompetencje społeczne

Wykazuje  dążenie  do stałego dokształcania  się  i  podnoszenia
swoich kwalifikacji w zakresie budowy anatomicznej ludzkiego
ciała. (K_K03)

Aktywność na zajęciach,
realizacja dodatkowych

aktywności

Treści programowe Liczba godzin

Wykłady 
Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

Podstawowe  pojęcia  w  anatomii,  organizacja  budowy  ludzkiego  organizmu,  przegląd  układów
narządów, okolice ludzkiego ciała, osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

4 3

Układ bierny i czynny ruchu w statyce i dynamice. 2 1
Ogólna budowa kości, rodzaje i występowanie kości. Kości jako element podporowy, ruchowy i 
ochronny. Rodzaje połączeń kości.

2 1,5



Szczegółowy opis budowy stawu. Elementy dodatkowe stawu. Kryteria podziałów stawu. 2 1,5

Opis szkieletu wraz z połączeniami. 2 1
Ogólna budowa mięśnia. Rodzaje i występowanie mięśni. Narządy dodatkowe mięśni. Opis 
poszczególnych grup mięśniowych z uwzględnieniem topografii oraz podziału czynnościowego. 
Elementy kostne, więzadła i mięśnie jako stabilizatory i ograniczniki ruchu, ruchomość stawowa, 
jednostki funkcjonalne i zespoły dynamiczne.

2 1,5

Działanie łańcuchów biokinematycznych. 2 1
Układ nerwowy – podział, budowa i funkcje, ważniejsze ośrodki i poziomy sterowania ruchami, drogi 
nerwowe obwodowe: czuciowe i ruchowe, unerwienie segmentarne. Łuk odruchowy.

2 1,5

Układ wewnątrzwydzielniczy: położenie i działanie gruczołów wewnątrzwydzielniczych. 2 1
Układ oddechowy. Drogi oddechowe górne i dolne - budowa i działanie poszczególnych narządów. 
Topografia drzewa oskrzelowego. Narząd oddechowy - płuca. Opłucna. Mechanika Oddychania

2 1,5

Układ pokarmowy. Topografia i budowa poszczególnych narządów przewodu pokarmowego. 2 1,5

Wielkie gruczoły trawienne - położenie, budowa i funkcje. Otrzewna. 2 1
Układ moczowo - płciowy. Topografia i budowa nerki i dróg wyprowadzających mocz. Narządy 
miednicy mniejszej.

2 1,5

Wybrane zagadnienia z anatomii rentgenowskiej i innych metod obrazowych. 1 0,5

Egzamin. 1 1

Ćwiczenia
Uzupełnienie informacji z wykładów o praktyczne przykłady. 7 5

Prezentacje wybranych tematów. 22 14

Kolokwium zaliczeniowe. 1 1

Konsultacje
Konsultacje prezentacji na wybrany temat, przygotowania do kolokwium i egzaminu. 5 10

Razem 125 125

Formy i warunki zaliczenia
Końcowy egzamin odbędzie się w formie pisemnej.  Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu Obecność na
ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach obowiązuje znajomość poprzedniego oraz bieżącego materiału. 
W ciągu semestru każdy student opracuje jeden z podanych tematów dotyczących przedmiotu i zaprezentuje go w formie ustnej. Na
ćwiczeniach odbędzie się pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę.

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
1. Szpinda M. ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA. Tom 1-3, Edra Urban & Partner, 2022
2. Chung M. H., Chung W. K., Haberka M. ANATOMIA DLA STUDENTÓW, Makmed, 2021
3. Drake R., Vogl A.W., Mitchell A.W.M. GRAY ANATOMIA. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW. Tom 1, 2,3., Elsevier-Urban 

& Partner, wyd. III Wrocław, 2016
4. Bochenek A., Reicher M, ANATOMIA CZŁOWIEKA, PZWL, Tom 1-5, 2010 wyd. 13

Literatura uzupełniająca
1. John T. Hansen, ANATOMIA NETTERA DO KOLOROWANIA, Urban & Partner, wyd. II, Wrocłąw 2015
2. Netter F.H , ATLAS ANATOMII CZŁOWIEKA., Urban &Partner, Wyd. 6, 2014
3. Gąsiorowski A. ANATOMIA FUNKCJONALNA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA. Lublin 2006
4. Feneis  H.  ILUSTROWANY  SŁOWNIK  MIĘDZYNARODOWEGO  MIANOWNICTWA  ANATOMICZNEGO,  PZWL,

Warszawa 2003



Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wydział Nauk Medycznych

sylabus na kierunku Dietetyka 
rok akademicki 2022/2023

Przedmiot Biochemia ogólna i żywności
Koordynator
Prowadzący
Tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne  
Profil praktyczny 
Kategoria przedmiotu obowiązkowy
Forma zajęć Wykład i ćwiczenia
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne 

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 100 25 25 50

ECTS 4 1 1 2

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 100 15 20 5 60

ECTS 4 0,6 0,8 0,2 2,4

Wymagania wstępne Przedmiot wymaga wiedzy z zakresu podstaw żywności i żywienia z poprzedniego semestru.

Cel kształcenia

Celem  kształcenia  jest  dostarczenie  studentowi  podstawowej  wiedzy  o  funkcjonowaniu
podstawowych szlaków przemiany materii w organizmie człowieka w warunkach prawidłowych
oraz patologicznych. Celem nauczania jest stworzenie podstaw teoretycznych do nabywania w
toku dalszej nauki umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym, tak by mógł być
świadomym partnerem i doradcą w zakresie planowania racjonalnego żywienia człowieka, oceny
stanu  odżywienia,  zapobiegania  chorobom  żywieniowo-zależnym  oraz  mógł  aktywnie
uczestniczyć w profilaktyce i propagowaniu zachowań prozdrowotnych.

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją  multimedialną,  dyskusja,  studium przypadku,  metoda projektu,  praca  w
grupach

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, narzędzia i próbki laboratoryjne

Efekty uczenia się Metody weryfikacji

Wiedza

Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu
biochemii ogólnej i żywności (K_W05)

Egzamin pisemny/ Kolokwium

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia biochemiczne,
usystematyzować  wiedzę  dotycząca  kluczowych  przemian  w
organizmie człowieka (K_W05)

Egzamin pisemny/ Kolokwium

Umiejętności

Umie  zinterpretować  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  wyniki
badań antropometrycznych w planowaniu żywienia w zakresie
biochemii ogólnej i żywności. (K_U08)

Egzamin pisemny/ Kolokwium

Potrafi korzystać z tabel wartości odżywczej produktu 
wykształcając, w tym zakresie umiejętność wyliczania 
indywidualnego zapotrzebowania na składniki odżywcze,
uwzględniając przy tym biochemię ogólną i żywności. 
(K_U12)

Egzamin pisemny/ Kolokwium

Kompetencje społeczne

Wykazuje  dążenie  do stałego dokształcania  się  i  podnoszenia
swoich kwalifikacji  w zakresie  biochemii  ogólnej  i  żywności
(K_K03)

Egzamin pisemny/ Kolokwium

Treści programowe Liczba godzin

Wykłady 
Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

1.Białka i aminokwasy. Właściwości aminokwasów. Peptydy. Polipeptydy. Białka osocza. Katabolizm 2,5 1,5



białek i azotu aminokwasów.
2.Enzymy: mechanizm działania, regulacja aktywności. 2,5 1,5

3.Metabolizm węglowodanów – glikoliza, glukoneogeneza, metabolizm glikogenu 2,5 1,5
4.Metabolizm lipidów - utlenianie kwasów tłuszczowych, ketogeneza, biosynteza kwasów 
tłuszczowych i eikozanoidów. Metabolizm tkanki tłuszczowej

2,5 1,5

5.Lipoproteiny osocza. 2,5 1,5

6.Trawienie i wchłanianie białek, węglowodanów i lipidów. 2,5 1,5

7.Kontrola stężenia glukozy we krwi. 2,5 1,5

8.Cykl HMP i metabolizm innych heksoz. 2,5 1,5

9.Metabolizm cholesterolu. 2,5 1,5

10.Katabolizm hemoglobiny 2,5 1,5

Ćwiczenia
1.Omówienie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa w laboratorium biochemicznym. Nauka zasad 
pipetowania, obsługi sprzętu laboratoryjnego.

5 4

2.Aminokwasy, białka - właściwości białek, denaturacja cieplna białek, ochronne działanie koloidów, 
odczyn biuretowy, punkt izoelektryczny.

5 4

3.Metabolizm węglowodanów – oznaczanie stężenia glukozy w produktach spożywczych metodą 
spektrofotometryczną.

5 4

4.Metabolizm lipidów - właściwości kwasów żółciowych, wyznaczanie liczby kwasowej metodą 
miareczkową.

5 4

5.Oznaczanie stężenia biopierwiastków i witaminy C w produktach spożywczych 5 4

Konsultacje dla studentów 5

Razem 50 40

Formy i warunki zaliczenia
Końcowy egzamin odbędzie się w formie pisemnej.  Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu Obecność na
ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach obowiązuje znajomość poprzedniego oraz bieżącego materiału. 
W ciągu semestru każdy student opracuje jeden z podanych tematów dotyczących przedmiotu i zaprezentuje go w formie ustnej. Na
ćwiczeniach odbędzie się pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę. Na ostatnich zajęciach odbędzie się ustne kolokwium sprawdzające
(2 pytania).

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 

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 

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 

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 



przedmiotem. dotyczącymi 
przedmiotu.

zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu

dobrym,
- jest 

zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się

Literatura podstawowa
1. Hames B. D., Hooper N. M. - Biochemia. Krótkie Wykłady. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2. Murray R. i współpr. - Biochemia Harpera. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
3. Stryer L. (red. Jan Michejda) - Biochemia; Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
4. Gawęcki J. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN Warszawa, 2010
5. Kłyszejko-Stefanowicz L. – Ćwiczenia z biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca
1. Karlson P. – Zarys biochemii. Cz. 1-2, PWN, Warszawa 1987.
2. Kączkowski J. – Biochemia roślin. PWN, Warszawa 1997.
3. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.
4. Minakowski W., Weidner S. – Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa 2005
5. Gawęcki J, Jeszka J (red), Energia w żywności i żywieniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, Poznań 2010



Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wydział Nauk Medycznych

sylabus na kierunku Dietetyka 
rok akademicki 2022/2023

Przedmiot Biologia medyczna z genetyką
Koordynator Dr Natalia Wnukowska
Prowadzący Dr Natalia Wnukowska
Tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne  
Profil praktyczny 
Kategoria przedmiotu obowiązkowy
Forma zajęć wykład i ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne 

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 125 30 30 5 60

ECTS 5 1,2 1,2 0,2 2,4

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 125 20 20 10 75

ECTS 5 0,8 0,8 0,4 2,6

Wymagania wstępne Zakres materiału z biologii i genetyki na poziomie szkoły średniej.

Cel kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biologii
medycznej  i  genetyki  ogólnej.  Wiodącym  tematem  kursu  są  podstawy  dziedziczenia
mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i
wielogenowego.  Ponadto studenci zostają wprowadzeni w dziedzinę nowoczesnych zastosowań
genetyki wynikających z rozwoju inżynierii genetycznej i biotechnologii.

Metody dydaktyczne
Przekaz słowny,  prezentacja mul�medialna tematów, dyskusja, praca grupowa, rozwiązywanie
zadań  z  zakresu  genetyki,  przygotowanie  prezentacji  multimedialnych  przez  studentów  na
wybrany temat, dyskusja w grupie, rozwiązywanie zadań, filmy edukacyjne.

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się Metody weryfikacji

Wiedza

Zna  mechanizmy  dziedziczenia  oraz  genetyczne  i
środowiskowe uwarunkowania cech człowieka. (K_W06)

Sprawdzian testowy

Prezentuje  podstawową   wiedzę  w  zakresie  genetycznych  i
środowiskowych uwarunkowań cech człowieka. Charakteryzuje
choroby uwarunkowane genetycznie i ich związek z żywieniem,
zna podstawy leczenia dietetycznego tych chorób. (K_W06)

Sprawdzian testowy

Umiejętności

Posiada  podstawowe  umiejętności  wykorzystania  wiedzy  z
zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka. (K_U04), 

Kolokwium zaliczeniowe

Potrafi  określić  wzajemny  związek  między  genetyka,
przewlekłymi chorobami a stanem odżywienia oraz zaplanować
odpowiedni  model  żywienia  jako  element  postepowania
terapeutycznego. (K_U06)

Kolokwium zaliczeniowe

Potrafi dopasować odpowiedni plan żywieniowy w profilaktyce
chorób genetycznie zależnych. (K_U14)

Kolokwium zaliczeniowe

Kompetencje społeczne

Jest gotów do dalszego rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. (K_K03)

Aktywność studenta na
ćwiczeniach

Treści programowe Liczba godzin

Wykłady 
Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

Zastosowanie  nauk  biologicznych  w  medycynie,  diagnostyce  oraz  leczeniu  chorób.  Metody 8 6



statystyczne  stosowane  w  biologii,  pozwalające  na  opisywanie  i  interpretowanie  procesów
biologicznych. Aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych i terenowych.
Genetyka  klasyczna,  molekularna  i  ewolucyjna.  Podstawy  dziedziczenia.  Genetyka  mendlowska,  ,
dziedziczenie  niemendlowskie.  Ekspresja  i  penetracja  genów.  Genetyka  populacyjna  Genetyczna
determinacja płci. Dziedziczenie związane z płcią. Dziedziczenie jednogenowe u  człowieka. Cechy
uwarunkowane wieloczynnikowo.
Wpływ leków na kwasy nukleinowe. Genetyka zachowania. Genetyczne aspekty starzenia

22 14

Ćwiczenia 
Podstawowe pojęcia genetyczne, działy genetyki, prawa dziedziczności, genetyka mendlowska, DNA,
budowa  i  morfologia  chromosomów,  cykl  komórkowy  i  jego  regulacja-  prelekcja;  rozwiązywanie
krzyżówek genetycznych jednocechowych oraz dwucechowych.

6 4

Genetyczna  determinacja  płci,  dziedziczenie  niemendlowskie,  epigenetyka,  dziedziczenie
pozachromosomowe,  piętnowanie  rodzicielskie,  efekt  matczyny,  zmienność  dziedziczna,  mutacje,
mutageny, uszkodzenia DNA, mechanizmy naprawy DNA, choroby związane z defektami w naprawie
DNA, choroby związane z zaburzeniem liczby chromosomów- prelekcja; rozwiązywanie krzyżówek
genetycznych na cechy sprzężone z płcią.

10 7

Rozwiązywanie  krzyżówek  genetycznych-  podsumowanie,  prelekcja  wprowadzająca  do  części
doświadczalnej,  doświadczenie-  wykrywanie  ciałka  Barra  (chromatyny  płciowej),  preparaty
mikroskopowe.

8 5

Prelekcja dotycząca Caenorhabditis elegans, doświadczenie z zastosowaniem gatunku Caenorhabditis 

elegans
6 4

Konsultacje
Konsultacje indywidualne dla studentów chcących uzupełnić lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z 
zajęć.

5 10

Razem 65 50

Formy i warunki zaliczenia
Zdanie sprawdzianu testowego (51% poprawnych odpowiedzi) oraz zaliczenie zajęć o charakterze ćwiczeń

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
1. Ball J., GENETYKA MEDYCZNA I MOLEKULARNA, PWN, 2017
2. Drewa G., Ferenc T., PODSTAWY GENETYKI DLA STUDENTÓW I LEKARZY, Urban & Partner, 2010
3. Allison L., PODSTAWY BIOLOGII MOLEKULARNEJ
4. Węgleński P., GENETYKA MOLEKULARNA, PWN, 2020

Literatura uzupełniająca
1. Murray P, Pfaller M.A., Rosenthal K.S., MIKROBIOLOGIA, 2018
2. Kałużewski B., GENETYKA MEDYCZNA, Edra Urban & Partner, 2013



Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wydział Nauk Medycznych

sylabus na kierunku Dietetyka 
rok akademicki 2022/2023

Przedmiot Chemia ogólna 

Koordynator
Prowadzący
Tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne  

Profil praktyczny 

Kategoria przedmiotu obowiązkowy

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia

Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia

Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne 

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 125 30 30 5 60

ECTS 5 1,2 1,2 0,2 2,4

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne

suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie

Godziny 125 20 20 10 75

ECTS 5 0,8 0,8 0,4 2,6

Wymagania wstępne Zakres materiału z chemii na poziomie szkoły średniej.

Cel kształcenia

Zapoznanie  z  podstawową  wiedzą  z  zakresu  chemii  ogólnej  oraz  wybranymi  zagadnieniami

chemii nieorganicznej. Zapoznanie z ważnymi problemami współczesnej chemii nieorganicznej.

Przedstawienie najważniejszych, współczesnych zagadnień chemii nieorganicznej stanowiących o

postępie w tej dziedzinie. Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych.

Metody dydaktyczne Wykład  z  prezentacją  multimedialną,  realizacja  doświadczenia,  rozwiązywanie  problemu,

interpretacja wyników, praca w grupach

Środki dydaktyczne Układ okresowy pierwiastków, przyrządy laboratoryjne, roztwory chemiczne

Efekty uczenia się Metody weryfikacji

Wiedza

Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z chemii

ogólnej,  w  tym  posługuje  się  poprawną  nomenklaturą  i

symboliką  chemiczną  w  odniesieniu  do  pierwiastków

chemicznych  oraz  podstawowych  typów  związków

nieorganicznych;  wykazuje  znajomość  procesów  i  reakcji

chemicznych, w których udział biorą pierwiastki oraz związki

nieorganiczne;  określa  podstawowe właściwości  pierwiastków

w  połączeniu  z  ich  położeniem  w  układzie  okresowym,

strukturą  elektronową  oraz  strukturą  sieci  krystalicznej;  zna

właściwości fizykochemicznych najważniejszych pierwiastków

i  związków  nieorganicznych  oraz  sposoby  ich  powstawania;

umie podać zastosowanie ważniejszych substancji chemicznych

w  różnych  gałęziach  przemysłu  oraz  w  życiu  codziennym.

(K_W05) (K_W07)

Egzamin pisemny

Umiejętności

Potrafi  podać  poprawny zapis  równań  reakcji  chemicznych  z

udziałem  pierwiastków  oraz  związków  nieorganicznych;

wyjaśnia  podobieństwa  i  różnice  we  właściwościach

pierwiastków  i  związków  chemicznych  wynikających  z  ich

budowy; (K_U01) (K_U08)

Kolokwium zaliczeniowe z

ćwiczeń

Planuje  i  wykonuje  doświadczenia  chemiczne  z  udziałem

związków  nieorganicznych;  potrafi  rozwiązać  problem

badawczy  na  podstawie  obserwacji  wynikających  w

przeprowadzonego eksperymentu; potrafi formułować wnioski i

uzasadnić prezentowane opinie.(K_U01)

Realizacja doświadczenia

chemicznego



Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z

wykonywaniem doświadczeń chemicznych (K_K06)

Realizacja doświadczenia

chemicznego

Treści programowe Liczba godzin

Wykłady 
Studia 

stacjonarne

Studia 

niestacjonarne

klasyfikacja  pierwiastków  -  współczesny  układ  okresowy  pierwiastków  (położenie  pierwiastka  w

układzie okresowym a jego budowa i właściwości chemiczne; okresowość właściwości fizycznych i

chemicznych  pierwiastków),  wiązania  chemiczne  a  struktura  związków;  klasyfikacja  związków

nieorganicznych, przegląd podstawowych grup pierwiastków

10 7

pierwiastki  grup  pobocznych  (budowa  i  właściwości  pierwiastków  grup  głównych  i  pobocznych

wynikające z ich struktury: jonowej, cząsteczkowej, atomowej i metalicznej); właściwości związków

wynikające  z  rodzaju  wiązań,  polarności  cząsteczek,  zdolności  do  tworzenia  wiązań  wodorowych;

właściwości oksydacyjno-redukcyjne związków nieorganicznych jako konsekwencja stopni utlenienia

pierwiastków oraz pH środowiska; obieg wybranych pierwiastków w przyrodzie;

10 7

zastosowanie chemii nieorganicznej w różnych gałęziach przemysłu oraz w ochronie zdrowia 

człowieka
9 6

egzamin 1 1

Ćwiczenia 
reakcje utleniania-redukcji, sposoby bilansowania równań reakcji chemicznych; zadania rachunkowe

uwzględniające  procesy  redoks;  równowaga  chemiczna;  równowagi  w  roztworach  elektrolitów

dysocjacja elektrolityczna, stopień i stała dysocjacji, iloczyn jonowy wody, skala pH, pH roztworów

mocnych  oraz  słabych  kwasów  i  zasad,  mieszaniny  elektrolitów  o  wspólnym  jonie,  roztwory

buforowe,protolityczne  reakcje  w  wodnych  roztworach  soli,  rozpuszczalność  i  iloczyn

rozpuszczalności); podstawy elektrochemii; równowagi w roztworach związków kompleksowych.

18 10

Przygotowanie do realizacji eksperymentu, informacje na temat BHP 3 2

Realizacja eksperymentu chemicznego 8 6

Kolokwium zaliczeniowe 1 1

Konsultacje
Konsultacje przygotowujące do zaliczenia przedmiotu. 5 10

Razem 65 50

Formy i warunki zaliczenia
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi

- wykonanie zaplanowanych doświadczeń chemicznych

- przygotowanie sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego

- kolokwium z tematyki obejmującej ćwiczenia

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

Student 

- posiada niepełną

podstawową 

wiedzę i 

umiejętności 

związane z 

przedmiotem,

- ma duże 

trudności z 

wykorzystaniem

zdobytych 

informacji,

- opanował efekty

Student 

- posiada 

podstawową 

wiedzę i 

umiejętności 

pozwalające na 

zrozumienie 

większości 

zagadnień z 

danego 

przedmiotu,

- ma trudności z 

wykorzystaniem 

Student 

- osiągnął 

zakładane efekty 

uczenia się w 

zakresie 

zagadnień 

programu,

- prawidłowo, 

choć w sposób 

nieusystematyzo

wany prezentuje 

zdobytą wiedzę i 

umiejętności,

Student 

- opanował wiedzę 

i umiejętności w 

zakresie treści 

programowych, 

dostrzega i 

koryguje 

nieliczne błędy 

popełniane przy 

rozwiązywaniu 

określonego 

zadania,

- jest 

Student 

- dysponuje pełną 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi 

w programie 

kształcenia,

- samodzielnie 

rozwiązuje 

problemy i 

formułuje 

wnioski,

- potrafi 



i umiejętnościami, 

a wymagane efekty

uczenia się nie 

zostały osiągnięte,

- nie prezentuje 

zaangażowania i 

zainteresowania 

przedmiotem.

uczenia się w 

stopniu 

dostatecznym,

- prezentuje 

niewielkie 

zainteresowanie 

zagadnieniami 

dotyczącymi 

przedmiotu.

zdobytych 

informacji,

- opanował efekty 

uczenia się w 

stopniu 

zadowalającym;

- wykazuje 

zainteresowanie 

zagadnieniami 

przedmiotu

- dostrzega błędy 

popełniane przy 

rozwiązywaniu 

określonego 

zadania

zaangażowany w 

realizację 

przydzielonych 

zadań, odczuwa 

potrzebę stałego 

doskonalenia się

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
1. A. Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej

2. J. D. Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna

3. L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna

Literatura uzupełniająca
1. L. Pajdowski – Chemia ogólna

2. M. J. Sienko, R. A. Plane – Chemia. Podstawy i zastosowania
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Przedmiot Edukacja Żywieniowa
Koordynator
Prowadzący
Tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne  
Profil praktyczny 
Kategoria przedmiotu obowiązkowy
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni 

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

Cel kształcenia Zapoznanie studenta z wiedzą na temat edukacji żywieniowej, jej miejsca w edukacji zdrowotnej
oraz roli dietetyka w ochronie zdrowia.

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją  multimedialną,  dyskusja,  studium przypadku,  metoda projektu,  praca  w
grupach

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się Metody weryfikacji

Wiedza

Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem, style
komunikowania  oraz  bariery  w  komunikowaniu  i  wiedzę  tą
wykorzystuje w prowadzeniu edukacji żywieniowej. (K_W16)

Sprawdzian pisemny

Zna  organizację  ochrony  zdrowia  w  Polsce  oraz  programy
profilaktyczne  realizowane  w  ramach  zdrowia  publicznego.
(K_W18)

Sprawdzian pisemny

Umiejętności Ma umiejętność oceny stanu odżywienia pacjenta na podstawie
przeprowadzonego wywiadu żywieniowego. (K_U03)

Sprawdzian pisemny/
aktywność na ćwiczeniach

Kompetencje społeczne

Jest  taktowny,  tolerancyjny  i  otwarty  w  kontaktach
interpersonalnych w szczególności w relacjach z pacjentami i
personelem miejsca pracy. (K_K02)

Sprawdzian pisemny/
aktywność na ćwiczeniach

Treści programowe Liczba godzin

Ćwiczenia 
Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

1. Cele i zadania edukacji żywieniowej. 1 1
2. Edukacja żywieniowa a upowszechnienie wiedzy. 1 1

3. Organizacja poradnictwa żywieniowego. 1 1

4. Zadania dietetyka w ochronie zdrowia. 1 1

5. Czynniki ekonomiczne w planowaniu prawidłowego żywienia. 1 1

6. Interaktywne metody przekazywania wiedzy. 1 1

7. Wpływ środków masowego przekazu na żywienie człowieka. 1 1

8. Współpraca z mass mediami w edukacji prozdrowotnej. 1 1

9. Ocena rzetelności informacji prozdrowotnych. 1 1



10. Analiza treści reklam dotyczących produktów spożywczych. 1 1
11. Edukacja prozdrowotna w różnych środowiskach. 1 1

12. Edukacja żywieniowa w rodzinie, przedszkolu, szkole. 1 1

13. Metody oceny efektywności prowadzonej edukacji żywieniowej. 1 1

14. Sposoby konstruowania materiałów dydaktycznych. 1 1

15. Zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania się. 1 1

16. Wybrane elementy epidemiologii i profilaktyki. 1 1

17. Czynniki ryzyka cukrzycy, nadciśnienia tętniczego. Prewencja chorób układu krążenia. 1 1

18. Nowe rodzaje żywności, żywność transgeniczna, GMO. Suplementy diety. 1 1

19. Informacja żywieniowa na opakowaniu środka spożywczego. 1 0,5

20. Składniki informacji żywieniowej. Wartość odżywcza podstawowa i dodatkowa. 1 0,5

21. Uzupełnienie wiedzy z poprzednich zajęć. Sprawdzian pisemny. 5 1

Konsultacje
Indywidualne konsultacje uzupełniające wiedzę dla studentów. 5

Razem 25 25

Formy i warunki zaliczenia
Sprawdzian pisemny, w ramach ćwiczeń  projekt – przygotowanie kampanii edukacyjnej promującej zdrowe odżywianie.

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
1. Isobel R. Contento, EDUKACJA ŻYWIENIOWA, PWN, 2018
2. Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M., Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2008.



3. Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009. 
4. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca
1. Gajda. R, Kołodziejczyk A, Podstawy Żywienia człowieka z zadaniami, Medfarm, 2018 
2. Jeżewska-Zychowicz M., Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. SGGW, Warszawa 2007. 
3. Gawęcki J., Mossor – Pietraszewska T., Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN 2004 
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Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Etyka w dietetyce 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia  
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

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 Podstawy etyki objęte programem szkoły średniej. 

Cel kształcenia 
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy studentom w zakresie etycznych i prawnych 
uwarunkowań zawodu dietetyka oraz umiejętności prezentowania argumentacji odnoszącej się do 
najczęstszych dylematów moralnych, jakie występują w praktyce medycznej. 

Metody dydaktyczne studia przypadków, dyskusje, praca w grupach 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza Zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu dietetyka. 
(K_W19) 

Test pisemny 

Umiejętności 
Potrafi udzielić porady dietetycznej i przygotować materiały 
edukacyjne dla pacjenta zgodnie z zasadami etyki zawodu 
dietetyka. (K_U05)  

Kolokwium ustne 

Kompetencje społeczne 
Przestrzega zasad etyki zawodowej i dostosowuje się do norm 
społecznych. (K_K04) 

Kolokwium ustne 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Podstawowe pojęcia, definicje i działy etyki. Etyki zawodowe. Bioetyka a etyka medyczna. Zakres i cele 
badawcze etyki zawodów medycznych. 2 2 

Historia poglądów etycznych na wybranych przykładach: etyka eudajmonistyczna a imperatyw 
kategoryczny. Współczesne nurty etyczne: etyka utylitarystyczna, etyka fenomenologiczna, etyka 
personalistyczna, etyka niezależna. 

3 2 

Problemy moralne, prawne i deontologiczne we współczesnej medycynie związane z prokreacją. 2 2 
Dylematy moralne związane z zaprzestaniem uporczywej terapii. Problem eutanazji. Eutanazja bierna a 
zaprzestanie uporczywej terapii. 2 2 

Etyczne aspekty postępowania personelu medycznego wobec pacjenta. Prawa pacjenta i tajemnica 
lekarska. 2 2 

Aspekty etyczne związane z aborcją i metodami zapłodnienia pozaustrojowego. Modele ochrony 
prawnej dziecka poczętego w krajach Unii Europejskiej. 2 2 



 

 

Wybrane problemy etyczne w relacji personel medyczny – pacjent. Tajemnica lekarska. 2 2 
Problemy etyczne i deontologiczne występujące w pracy zawodowej dietetyka. 4 2 
Prawa pacjenta i tajemnica lekarska. Kodeks Etyki Lekarskiej a Konwencja Bioetyczna z Oviedo 2 2 
Wybrane problemy etyczne w relacji dietetyk – pacjent. Analiza przypadków. Test na zaliczenie 
przedmiotu 4 2 

Konsultacje 
Konsultacje dla studentów chcących pogłębić wiedzę z przedmiotu.   5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Zaliczenie testu i kolokwium ustnego. 
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 
1. Kodeks Etyki Zawodowej Dietetyka, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa 2014 
2. Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce. Warszawa – Bielsko – Biała, PWN, 2008 

Literatura uzupełniająca 
1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2008 nr 52 poz. 417) 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Fizjologia człowieka 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 25 25    50 

ECTS 4 1 1    2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 15 20   5 60 

ECTS 4 0,6 0,8   0,2 2,4 

Wymagania wstępne Znajomość zagadnień biofizyki, anatomii 

Cel kształcenia 

Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych człowieka. Zapoznaje się z 
funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, 
trawiennego, wydalniczego i rozrodczego. Zapoznaje się z współdziałaniem i regulacją procesów 
fizjologicznych – układ nerwowy i hormonalny. Poznaje: mechanizmy starzenia się oraz 
dostosowania człowieka do otaczającego go środowiska. Poznaje fizjologię wysiłku fizycznego, 
czucia i bólu oraz fizjologię wrażeń zmysłowych. Poznaje wpływ czynników patogennych na 
organizm człowieka. 

Metody dydaktyczne Wykład podawczy, praca w grupach, prezentacje, dyskusja, studia przypadków 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie funkcjonowanie układu pokarmowego oraz 
procesów trawienia i wchłaniania, w za\kresie fizjologii 
człowieka. (K_W03) 

Egzamin pisemny 

Rozumie wzajemne zależności pomiędzy układem pokarmowym 
a  układem  nerwowym, krążenia i oddychania,  moczowym i  
dokrewnym w tym przede wszystkim potrafi wyjaśnić te 
zjawiska. (K_W04) 

Egzamin pisemny 

Umiejętności 

Potrafi wykorzystywać znajomość fizjologii człowieka w 
realizacji planu edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i 
chorych. (K_U03) 

Kolokwium pisemne i ustne 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi poszczególne elementy jego 
fizjologii. (K_U05) 

Kolokwium pisemne i ustne 

Kompetencje społeczne 
Szanuje prawa pacjenta do zachowania intymności oraz 
tajemnicy w zakresie występujących u niego chorób związanych 
z fizjologią człowieka. (K_K05) 

Kolokwium pisemne i ustne 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Wprowadzenie do fizjologii człowieka. Podstawowe funkcje układu nerwowego  



 

 

2. Ogólna charakterystyka i funkcjonowanie mięśni poprzecznie prążkowanych (mięśni 
szkieletowych i mięśnia sercowego) oraz mięśni gładkich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 15 + 5h 
konsultacje 

3. Charakterystyka fizjologii czucia (receptory – definicja, podział, funkcjonowanie). 
4. Ogólna budowa serca. Elementy i charakterystyka układu bodźcowo-przewodzącego serca. 
Funkcje układu krążenia. Budowa i rodzaje naczyń krwionośnych. Rodzaje regulacji krążenia. Odruch 
z baroreceptorów tętniczych 
5. Opis elementów tworzących układ oddechowy. Definicja anatomicznej i fizjologicznej 
przestrzeni martwej. Mechanika wdechu i wydechu. Rodzaje i cele regulacji oddychania 
6. Skład i rola krwi. Charakterystyka krwinek czerwonych (erytrocytów). Podział i charakterystyka 
krwinek białych (leukocytów). Transport tlenu (krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny) i dwutlenku węgla 
we krwi. Układ grupowy krwi ABO i Rh. 
7. Układ wydzielania wewnętrznego. Podstawowe wiadomości z zakresu regulacji hormonalnej 
organizmu. Rola sprzężeń zwrotnych podwzgórze-przysadka mózgowa-gruczoł docelowy. Czynność i 
fizjologiczne działanie poszczególnych gruczołów dokrewnych  (przysadka mózgowa, gruczoł tarczowy 
i przytarczyce, część wewnątrzwydzielnicza trzustki, kora i rdzeń nadnerczy, gonady – jajnik, jądro). 
8. Charakterystyka budowy i funkcji nefronu. Filtracja kłębuszkowa i efektywne ciśnienie 
filtracyjne. Rola i transport kanalików nerkowych. Rola nerek w regulacji i utrzymaniu równowagi 
wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej. 
9. Opis elementów tworzących układ pokarmowy. Budowa i funkcje przewodu pokarmowego. 
10.         Podsumowanie i przeprowadzenie egzaminu 

Ćwiczenia 
Badanie fizjologicznych odruchów rdzeniowych (odruch kolanowy, odruch z mięśnia dwugłowego 
ramienia, odruch z mięśnia trójgłowego ramienia, odruch skokowy, odruch ramienno-promieniowy) oraz 
obecności odruchów patologicznych (objaw Babińskiego, objaw Oppenheima, objaw Rossolimo). 

25 20 

Wykonywanie doświadczeń związanych z fizjologią czucia (oznaczanie progu czucia dwupunktowego, 
oznaczanie wielkości pola recepcyjnego, badanie zjawiska adaptacji receptorów, badanie zjawiska bólu 
przeniesionego). 
Rodzaje skurczy mięśni szkieletowych (ze względu na zmianę napięcia i długości mięśnia oraz 
wytwarzaną siłę skurczu). Podstawowa jednostka strukturalno-czynnościowa mięśni. 
Sarkomer –budowa i zmiany towarzyszące procesowi skurczu mięśnia (pomiar siły skurczu, 
dynamometr). Podstawowe informacje z zakresu wysiłku fizycznego. 
Elementy układu bodźcowo-przewodzącego serca. Potencjał czynnościowy komórek roboczych serca i 
komórek węzła zatokowo-przedsionkowego. Zasada powstawania i morfologia zapisu 
elektrokardiogramu. Wykonanie zapisu EKG. Zasada pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Pomiar 
ciśnienia tętniczego w różnych pozycjach ciała (w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej) oraz w spoczynku 
i po wysiłku. Odruch z baroreceptorów tętniczych (próba alsalvy). 
Spirometria (celowość i zasada wykonania badania, pomiar poszczególnych objętości i obliczanie 
pojemności płuc). Oznaczanie poziomu glikemii za pomocą gleukometru. 
Obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI), ocena wskaźnika talia/biodra (WHR), ocena zawartości 
tłuszczu całkowitego na podstawie sumy (mm) fałdów skórno-tłuszczowych wg. metody Durnina i 
Womersley’a. 
Fizjologia układu pokarmowego. Trawienie i wchłanianie pokarmu. Budowa i rola nefronu. Filtracja 
kłębkowa i czynniki ją regulujące. 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Końcowy egzamin odbędzie się w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Obecność na 
ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach obowiązuje znajomość poprzedniego oraz bieżącego materiału.  
W ciągu semestru każdy student opracuje jeden z podanych tematów dotyczących przedmiotu i zaprezentuje go w formie ustnej. Na 
ćwiczeniach odbędzie się pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę. Na ostatnich zajęciach odbędzie się ustne kolokwium sprawdzające 
(2 pytania). 

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 
1. . FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA. Zintegrowane podejście. D.U. Silverthorn, red. wyd. pol. B. Ponikowska, PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, 2018 
2. Jan Górski, tytuł: Fizjologia człowieka, wyd. PZWL, rok 2010 
3. Władysław Traczyk, tytuł: Fizjologia człowieka, wyd. wyd. PZWL, rok 2008 
4. Danuta Rosołowska – Huszcz, tytuł: Ćwiczenia z fizjologii człowieka, wyd. wyd. SGGW, 
rok 2008 

Literatura uzupełniająca 
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd.  Naukowe PWN. Warszawa 2010 
2. Władysław Z. Traczyk „ Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2007 
3. A. Despopoulos, S. Silbernagi, Ilustrowana fizjologia człowieka, wyd. PZWL  

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Immunologia 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

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 anatomii i histologii głównych i obwodowych narządów limfatycznych z 
poprzedniego semestru. 

Cel kształcenia 
Przedmiot ma zapoznać z podstawowymi pojęciami i mechanizmami odpowiedzi 
immunologicznej, przyczynić się do zrozumienia metod immunoterapii i immunoprofilaktyki i ich 
zastosowań. 

Metody dydaktyczne metoda podawcza,  dyskusja, prezentacja metod diagnostycznych w ramach ćwiczeń, opis 
przypadku, analiza literatury 

Środki dydaktyczne  

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz 
immunologiczny patomechanizm konfliktu serologicznego w 
układzie Rh (K_W03) (K_W04) (K_W06) 

- sprawdzian pisemny - test – 
50 pytań 

- ocena aktywności w czasie 
zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć 

- zaliczenia cząstkowe – 
kolokwia 

- opis przypadku 

Zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu 
odpornościowego; w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy 
odporności humoralnej i komórkowej (K_W03) (K_W04) 
(K_W06) 
Zna immunologiczne mechanizmy uszkodzenia komórek i 
tkanek (K_W03) (K_W04) (K_W06) 
Zna i omawia mechanizmy odczynu zapalnego w zakresie 
mechanizmów odporności nieswoistej i swoistej (K_W03) 
(K_W04) (K_W06) 

Umiejętności 

Identyfikuje ilościowo i jakościowo przeciwciała oraz antygeny 
w prostych odczynach. (K_U08) 
Interpretuje wyniki badań immunologicznych (K_U08) 
Potrafi dobrać odpowiedni proces żywieniowy związany z 
chorobami żywieniowo-zależnymi, następnie zastosować go w 
leczeniu chorób immunologicznych. (K_U14) 

Kompetencje społeczne 
Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, 
potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną (K_K01) 



 

 

Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta (K_K05) 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Odporność swoista i nieswoista.  
2. Antygeny.  
3. Komórki układu odpornościowego.  
4. Przeciwciała. Dopełniacz.  
5. Cytokiny i inne mediatory.  
6. Mechanizmy działania układu odpornościowego.  
7. Immunoprofilaktyka.  
8. Tolerancja immunologiczna.  
9. Immunologia nowotworów.  
10. Transplantacje.  
11. Immunopatologia: niedobory immunologiczne, reakcje nadwrażliwości z uwzględnieniem 
nadwrażliwości na leki, choroby autoimmunizacyjne. 

25 20+5h 
konsultacje 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Na ćwiczeniach odbywają się krótkie sprawdziany oceniające poziom przygotowania studenta. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na 
podstawie wyniku sprawdzianu testowego (około 50 pytań) z materiału ćwiczeniowego. 

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 
1. Immunologia, J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, "Immunologia", PWN, 2017 
2. Eligia M. Szewczyk (red.) Ćwiczenia z mikrobiologii dla farmaceutów (rozdział: Podstawy diagnostyki immunologicznej i 

immunoprofilaktyki) nakładem UM w Łodzi, 2008 
Literatura uzupełniająca 

1. Abbas AK, Lichtman AH: “Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System”. Saunders, 2019 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Język obcy 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć  
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma Semestr I Semestr II Semestr II Semestr IV konsultacje samokształcenie 

Godziny  200 25 25 25 25  100 

ECTS 8 1 1 1 1  4 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma Semestr I Semestr II Semestr II Semestr IV konsultacje samokształcenie 

Godziny 200 20 20 20 20 20 100 

ECTS 40 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4 

Wymagania wstępne Opanowanie języka obcego na poziomie szkoły średniej. 
Cel kształcenia Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B2. 

Metody dydaktyczne Metoda komunikacyjna, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna, metoda audio-lingwalna, 
elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej, dyskusje, praca w grupach 

Środki dydaktyczne Prezentacje multimedialne, materiały wideo i audio 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 
Zna słownictwo i gramatykę języka obcego. (K_W14) Test zaliczeniowy 
Rozpoznaje różne rodzaje tekstów i komunikatów z języka 
obcego. (K_W14) 

Test zaliczeniowy 

Umiejętności 
Posługuje się językiem obcym w mowie i piśmie w zakresie 
słownictwa medycznego i zawodowego na poziomie B2 
dotyczących zagadnień związanych z dietetyką (K_U17) 

Test zaliczeniowy/ aktywność 
na zajęciach 

Kompetencje społeczne 
Potrafi formułować wnioski oraz opinie w języku obcym 
odnoszące się do pacjentów, klientów, grup społecznych 
pozostających w sferze jego działalności zawodowej. (K_K08) 

Test zaliczeniowy/ aktywność 
na zajęciach 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Słownictwo: Komunikacja, edukacja, wygląd zewnętrzny, osobowość, cechy przywódcy, umiejętności, 
zainteresowania, hobby, sport, mass media, metody podróżowania w celach zawodowych i prywatnych, 
zakwaterowanie, formy płatności, zawody, praca, podróż w interesach, plany na przyszłość, praca, 
odpoczynek i zabawa, różne typy organizacji, terminy związane z finansami, inwestycje, zatrudnienie, 
konkurencja, negocjacje, język angielski – odmiana brytyjska i amerykańska. 

 

25h/semestr  
Łącznie 

100h 

20h/semestr 
Łącznie 80h 

Gramatyka: Czasy: Present Simple / Present Continuous, wyrażanie przyszłości: going to, Present 
Continuous, Present Simple, Future Simple, wyrażenia oparte na zestawieniach rzeczowników, czasy 
przeszłe: Past Simple, Past Perfect, czasy gramatyczne (opis trendów w działalności firmy), przedimki, 
czasowniki modalne, mowa zależna, I i II okres warunkowy, użycie form czasownikowych: gerund, 
infinitive, zdania względne, strona bierna 



 

 

Funkcje komunikatywne: Nawiązywanie nowych kontaktów, udział w spotkaniu, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii, składanie propozycji, pytanie o wyjaśnienie, wypowiadanie się na temat problemów 
społeczno-wychowawczych, streszczenie i podsumowanie przeczytanego tekstu, przekazywanie 
przeczytanych informacji w prasie, podsumowywanie usłyszanych informacji, umawianie się na 
spotkanie, prowadzenie dyskusji na temat wyboru zawodu, prezentacja oferty edukacyjnej, proszenie o 
wyjaśnienie i udzielanie wyjaśnień, udzielanie rad, właściwie reagowanie w sytuacjach społecznych, 
prowadzenie gier i zabaw, wyrażanie wątpliwości, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie, 
prowadzenie debat i wymiany poglądów. 

 

Pisanie: List, raport, memorandum, protokół z zebrania, formalny i nieformalny, e-mail, program 
działania edukacyjnego, dokumentacja,  

 
Wymowa: Poznanie transkrypcji fonetycznej; nauka artykulacji dźwięków, zwłaszcza tych nie 
występujących w języku polskim; ćwiczenie artykulacji i korygowanie błędów wymowy; poznanie zasad 
wymowy danych połączeń literowych; wymowa końcówki czasu przeszłego; słuchanie wypowiedzi i 
rozmów native spreaker; rozpoznanie różnicy między wymową brytyjską a amerykańską. 

Konsultacje 
Konsultacje pozwalające na doskonalenie posługiwania się językiem obcym.  20 

Razem  100 100 
Formy i warunki zaliczenia 

Sprawdziany i kolokwia, aktywność na zajęciach. Zaliczenia pisemne i ustne po każdym semestrze.  
 
Przedmiot kończy się egz. pisemnym i ustnym według wymagań i założeń programowych. 

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 
1.  A. Ashley, Handbook of Commercial Correspondence (+ Correspondence Workbook). OUP 1998. 
2. A. Blackwell, Global Links 2 – Student’s Book. Longman 2001. 
3. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market, New edition, Wydawnictwo Longman, Warszawa 2005.  
4. J. Flower, Build your business vocabulary, Thomson-Heinle, Boston 2000. 
5. D. Grant, R. McLarty, Business Basics – Student’s Book. Workbook. OUP 2001. 
6. V. Hollet, Quickwork Pre-Intermidiate – Course Book. Study Book OUP 2000. 
7. How to Pass English for Business Level 3. 
8. Longman Business English Dictionary. 
9. New Market Leader Intermediate Student’s Book. 
10. New Market Leader Intermediate Workbook. 
11. R. Murphy, Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 
12. Materiały przygotowane przez prowadzącego 
13. A. Matulewska, My Logistics. Język angielski dla logistyków, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012. 

Literatura uzupełniająca 
J. Rogers, Market Leader Elementary,Business English Practice File, Pearson 2012.  

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Kwalifikowana pierwsza pomoc 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

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 Posiada ogólną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Posiada ogólną wiedzę z zakresu 
podstawowych czynności resuscytacyjnych. 

Cel kształcenia Przygotowanie studentów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Przygotowanie studentów 
do reagowania oraz skutecznego działania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

Metody dydaktyczne Metody podawcze, pokazy, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, instruktaż 

Środki dydaktyczne fantomy do nauki masażu serca i sztucznego oddychania; defibrylator szkoleniowy; rzutnik 
multimedialny 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Ma wiedzę w zakresie rozpoznania nagłego zatrzymania 
krążenia. Opisuje metody oceny stanu zdrowia.  (K_W20) 

Sprawdzian pisemny/ 
Sprawdzian umiejętności 

praktycznych 

Zna definicję i strukturę Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. (K_W20) 
Zna algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. 
(K_W20) 
Zna i wymienia najczęstsze stany nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Zna diagnostykę na poziomie podstawowym. 
(K_W20) 
Zna i rozumie elementy składowe łańcucha przeżycia. (K_W20) 

Umiejętności 
Potrafi współpracować i współdziałać z przedstawicielami 
innych zawodów medycznych i administracji w zakresie ochrony 
zdrowia. (K_U04) 

Kompetencje społeczne 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Cechuje go 
koleżeńskość i chęć pomocy. (K_K02) 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Rozpoznawanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
2. Ocena podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
3. Przyczyny zatrzymania krążenia u osób dorosłych i dzieci, 
4. Przywrócenie, podtrzymanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych, 

25 20 + 5h 
konultacje 



 

 

5. Drogi podawania leków podczas resuscytacji, 
6. Intubacja- wskazania, technika, powikłania, 
7. Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (maska krtaniowa, rurka Combitube, 
zestaw do konikopunkcji i inne), 
8. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczna AED (pokaz, ćwiczenia), 
defibrylacja manualna (pokaz, ćwiczenia). 
9. Płynoterapia i farmakoterapia w resuscytacji.   
10. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, poszkodowanym urazowym, 
poszkodowanym z niedrożnością dróg oddechowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego i 
ratowanego  (w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy). 
11. Zasady i wskazania do przeprowadzenia ewakuacji z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Sprawdzian pisemny i sprawdzian umiejętności praktycznych. 
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 
1. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2015. Polska Rada Resusytacji, Kraków. www.prc.krakow.pl z aktualizacjami 

COVID i 2020 (podane na wykładach lub dostępne wjęzyku polskim) 
2.  Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. A.Kopta, PZWL, Warszawa 2016r 

Literatura uzupełniająca 
1. Buchfelder M, Buchfelder A. Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Waszawa 2008. 
2. Andres J. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa - podręcznik dla studentów. Kraków, 2006.  
3. Campbell J.E. International Trauma Life Support Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS). Medycyna Praktyczna, Kraków 2009. 



 

 

4. Driscoll P., Skinder D., Earlam R., red. wyd. pol. Jakubaszko J.: ABC postępowania w urazach. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 
Wrocław 2003. 
5. Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R., red. wyd. Pol. Jakubaszko J.: ABC resuscytacji.  Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 
Wrocław 2006. 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Mikrobiologia ogólna i żywności 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 25 25    50 

ECTS 4 1 1    2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 15 20   5 60 

ECTS 4 0,6 0,8   0,2 2,4 

Wymagania wstępne Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu podstaw żywności i żywienia. 

Cel kształcenia 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii ogólnej i mikrobiologią 
żywności. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie wagi mikroorganizmów w 
produkcji żywności, uświadomienie istoty znaczenia mikroorganizmów w produkcji żywności. 

Metody dydaktyczne Wykład podawczy, dyskusja,  doświadczenie, konsultacje 
Środki dydaktyczne  

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Ma wiedzę z mikrobiologii w tym przede wszystkim 
mikrobiologii żywności. (K_W05) 

Egzamin pisemny 

Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 
jego zagrożeniach przy produkcji żywności. (K_W01) 

Egzamin pisemny 

Umiejętności 
Potrafi integrować wiedzę w celu identyfikacji i standardowej 
analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności i 
zdrowie ludzi. (K_U14) 

Kolokwium zaliczeniowe 

Kompetencje społeczne 
Potrafi rozwiązywać bieżące problemy z wykorzystaniem 
wiedzy i umiejętności z mikrobiologii ogólnej i żywności. 
(K_K07) 

Kolokwium 
zaliczeniowe/aktywność na 

zajęciach 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1.Wstęp do przedmiotu mikrobiologii, Definicje, Historia mikrobiologii. 

25 15+5h 
konsultacje 

2. Ogólne wiadomości o mikroorganizmach, Mikroorganizmy saprofityczne i chorobotwórcze 
(przykłady). 
3. Wpływ warunków środowiskowych na wzrost i inaktywację drobnoustrojów. 
4.Jakość mikrobiologiczna surowców i produktów żywnościowych. 
5.Zatrucia i zakażenia pokarmowe. 
6.Wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji żywności. 
7.Metody diagnostyczne w mikrobiologii żywności 



 

 

Ćwiczenia 
1.Pożywki, technika posiewów i metody hodowli drobnoustrojów. 

25 20 

2.Morfologia i fizjologia bakterii, drożdży oraz pleśni ważnych w ocenie jakości mikrobiologicznej 
żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
3.Wykorzystanie metod barwienia w diagnostyce drobnoustrojów. 
4.Metody liczenia drobnoustrojów. 
5.Mikroflora wody, powietrza, gleby i opakowań. 
6.Wykorzystanie metod wskaźnikowych i hodowlanych liczenia drobnoustrojów w ocenie stanu 
sanitarno-higienicznego żywności. 
7.Wpływ środków konserwujących na wzrost grzybów i bakterii w żywności. 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin testowy, do którego dopuszczone zostaną osoby które zaliczyły ćwiczenia.  
Zaliczenie ćwiczeń polega na regularnym przygotowywaniu sprawozdań oraz napisaniu kolokwium zaliczeniowego na ostatnich 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 
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 
1. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, MIKROBIOLOGIA, Elsevier Urban & Partner, Warszawa 2018 
2. Błożejak S., Gientka I., WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI, SGGW, Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca 
1. Mierzejewska J., Chreptowicz K., MIKROBIOLOGIA OGÓLNA I PRZEMYSŁOWA, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2018 



 

 

2. Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B., MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu, 2014 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Parazytologia 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

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 Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej. 

Cel kształcenia 

Przekazanie wiedzy nt. układu pasożyt-żywiciel, charakterystyki wybranych pasożytów człowieka, 
objawów chorób pasożytniczych i ich diagnostyki. Nabycie umiejętności rozpoznawania 
pasożytów, podejmowania działań prozdrowotnych, oceny zagrożenia dla życia i zdrowia 
człowieka ze strony środowiska. Przekazanie wiedzy nt. grzybów chorobotwórczych i chorób przez 
nie powodowanych. 

Metody dydaktyczne Metoda podawcza, dyskusja, studium przypadku, metoda projektu, praca w grupach 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, narzędzia i próbki laboratoryjne 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna epidemiologię zarażeń pasożytami, z uwzględnieniem 
geograficznego zasięgu ich występowania (K_W05) 

Kolokwia i test zaliczeniowy 

Zna podstawowe metody wykorzystywane w diagnostyce 
inwazji wywoływanych przez pasożyty człowieka (K_W05) 
Charakteryzuje poszczególne objawy chorobowe, formy 
inwazyjne pasożytów, wrota i drogi inwazji, cykle rozwojowe 
pasożytów (K_W05) 
Charakteryzuje objawy chorobowe powodowane przez grzyby, 
formy inwazyjne grzybów chorobotwórczych, opisuje różne 
formy grzybic (K_W05) 

Umiejętności 

Interpretuje wyniki badań, wykorzystywanych w diagnostyce 
parazytów (K_U08) 
Potrafi wiązać patogenne działanie pasożytów człowieka z 
objawami klinicznymi wybranych parazytoz (K_U08) 
 

Kompetencje społeczne 
Wykazuje dążenie do stałego dokształcania się i podnoszenia 
swoich kwalifikacji w zakresie parazytologii (K_K03) 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 



 

 

1. Wprowadzenie do mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii i parazytologii.  
2. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych.  
3. Morfologia i fizjologia komórki bakteryjnej.  
4. Morfologia otoczenia i ciała ludzkiego.  
5. Charakterystyka pasożytów wywołujących choroby u człowieka.  
6. Chorobotwórczość, drogi szerzenia się zarazków w ustroju 
7. Elementy immunologii i epidemiologii chorób zakaźnych.  
8. Profilaktyka chorób zakaźnych (szczepionki, surowice).  
9. Pobieranie i wysyłanie materiału do badań mikrobiologicznych.  
10. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych.  
11. Zagrożenia chorobami zakaźnymi w Polsce i na świecie.  
12. Zakażenia HIV, AIDS, wirusowe zapalenie wątroby.  
13. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego.  
14. Neuroinfekcje. 

25 20+5h 
konsultacji 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Na ćwiczeniach odbywają się krótkie sprawdziany oceniające poziom przygotowania studenta. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na 
podstawie wyniku sprawdzianu testowego (około 50 pytań) z materiału ćwiczeniowego. 

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 
1. Zarys parazytologii medycznej / J. Błaszkowska, T. Ferenc, P. Kurnatowski. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017 
2. Deryło A., Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Wyd. I, PWN Warszawa 
3. Kayser F., Bienz K., Eckert J., Zinkernagel R., Mikrobiologia lekarska (red. P. Heczko,A. Pietrzyk). Wyd. I, PZWL, Warszawa 
4. Dziubek Z. (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. IV, PZWL Warszawa 



 

 

5. Buczek A., Choroby pasożytnicze - epidemiologia, diagnostyka, objawy. Wyd. III,Koliber Lublin 

Literatura uzupełniająca 
1. Pawłowski Z., Stefaniak J., Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. Wyd. I, PZWL Warszawa 
2. Lonc E. (red.), Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wyd. I, WOLUMED,Wrocław 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Pedagogika 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni / online 

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 i umiejętności na poziomie szkoły średniej.  

Cel kształcenia 
Zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej, 
empirycznej i społecznej; przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w 
całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu i edukacji człowieka. 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, studium przypadku, praca w grupach. 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, scenariusze zajęć. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna wybrane koncepcje i nurty współczesnej pedagogiki. 
(K_W16) 

Sprawdzian pisemny 

Zna pedagogiczne metody komunikowania się z podopiecznym i 
wiedzę tą wykorzystuje w komunikacji z . (K_W16) 

Sprawdzian pisemny 

Umiejętności 

Potrafi komunikować problemy pedagogiczne ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 
subdyscyplin pedagogiki oraz pedagogiki jako edukacji przez 
całe życie dla dorosłych – life long learnin (K_U10) 

Aktywność na zajęciach 

Kompetencje społeczne 
Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
zagadnień związanych z pedagogiką, edukacją zdrowotną. Chce 
podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie. (K_K03) 

Aktywność na zajęciach 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Pedagogika jako nauka i jako refleksja nad wychowaniem. 3 2 
2. Pedagogika teoretyczno-praktyczna. 2 2 
3. Pojęcia pedagogiki: wychowanie, edukacja, kształcenie, nauczanie-uczenie się. 2 2 
4. Nowoczesne metody nauczania i alternatywne formy edukacji. 2 2 
5. Subdyscypliny pedagogiki. 3 2 
6. Pedagogika wobec wyzwań problematyki zdrowotnej. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w 

placówka oświatowych. 3 2 

7. Wybrane koncepcje współczesnej pedagogiki. 2 2 



 

 

8.  Związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi podejmującymi problematykę edukacji. 3 2 
9. Andragogika – pedagogika dorosłych, kształcenie ustawiczne, life long learning 3 2 
10. Weryfikacja efektów uczenia się, podsumowanie zaliczenia przedmiotu. 2 2 

Konsultacje 
Konsultacje przygotowujące do zaliczenia przedmiotu.  5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Sprawdzian pisemny, sprawdzający poziom opanowania przez studenta zakładanych efektów kształcenia. 
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 
1. Z. Kwieciński, B. Śliwierski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, 2019. 
2.  

Literatura uzupełniająca 
1. B. Śliwerski, Myśleć jak pedagog, Sopot 2010. 
2. J. Pułtużycki Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2013.  
3. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Wyd. Impuls, Kraków 2011. 
4. Kowalski M., Falcman D., Fenomenologie: socjologia versus pedagogika, Kraków 2011. 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Psychologia ogólna 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

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  

Cel kształcenia Zapoznanie studentów z  podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka. 
Przyswojenie podstawowe terminów  z zakresu psychologii ogólnej 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia, konwersatoria, ćwiczenia w grupach, dyskusja, metoda „burzy mózgów” 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Posługuje się elementarną terminologię używaną w psychologii, 
rozumie jej źródła oraz zastosowanie w dietetyce. Zna 
psychologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka (K_W16) 

Test sprawdzający wiedzę/ 
aktywność na zajęciach 

Zna psychologiczne podłoże kontaktu z pacjentem.(K_W16) 

Umiejętności 
Posiada umiejętność uczestniczenia w pracach zespołu 
terapeutycznego w celu zapewnienia kompleksowej opieki 
psychologicznej nad pacjentem (K_U04) 

Kompetencje społeczne 
Jest gotów by w sposób otwarty, taktowny i tolerancyjny 
porozumiewać się z pacjentem i zespołem w miejscu 
pracy.(K_K02) 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Psychologia a inne nauki,  
2. Koncepcje psychologiczne,  
3. Psychologiczne koncepcje człowieka 
4. Procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne. 
5. Osobowość i komponenty osobowości,  
6. Inteligencja i zdolności,  
7. Biologiczne podstawy procesów psychicznych. 
8. Relacje interpersonalne. Grupy społeczne. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne 
9. Metody poznawania uczniów  i samego siebie  
10. Rozumienie roli wiedzy psychologicznej w interakcjach edukacyjnych, umiejętność poznawania 
innych, zdolność do autorefleksji. 

25 20+5h 
konsultacji 



 

 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Ocena końcowa wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru. 
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 
 1. Talarowska M., Florkowski A.,  Gałecki P. (2011)  Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny 
     i kierunków medycznych. Wydawnictwo "Continuo". Wrocław 
2. Heszen I. Sęk H. [red.], (2007) Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
3.. Trzcieniecka-Green A. [red]. (2006). Psychologia . Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. 
      Kraków: Wyd. UNIVERSITAS. 
4. Bielawska-Batorowicz, E., (2006), Psychologiczne aspekty prokreacji, Śląsk, Wydawnictwo Naukowe.  
5. Iwanowicz-Palus G., Makara-Studzińska M. [red], (2008).  Psychologia w położnictwie i ginekologii. 
   Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

Literatura uzupełniająca 
1. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWN. Tom 1,2,3,4. 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Technologia informacyjna 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni / online 

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 i umiejętności z informatyki na poziomie szkoły średniej.  

Cel kształcenia 
Celem kształcenia jest poznanie nowoczesnej technologii informacyjnej, komputerowego 
oprogramowania użytkowego oraz zasobów sieci Internet. Praktyczne ćwiczenia z podstaw obsługi 
komputera oraz pracy z programami użytkowymi 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, metoda projektu, praca w grupach 
Środki dydaktyczne Stanowisko komputerowe 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Rozumie jak wykorzystać wiedzę z zakresu dietetyki w praktyce, 
dzięki czemu potrafi dopasować wybrane narzędzie technologii 
informacyjnej do efektywniejszego wykonywania obowiązków 
zawodowych. (K_W05) 

Sprawdzian pisemny 

Umiejętności Potrafi wykorzystywać podstawowe programy informatyczne 
związane z wykonywanym zawodem (K_U15) 

Sprawdzian pisemny/ 
aktywność na zajęciach 

Kompetencje społeczne 

Wykazuje dążenie do stałego dokształcania się i podnoszenia 
swoich kwalifikacji w zakresie informatyki. (K_K03) 

Sprawdzian pisemny/ 
aktywność na zajęciach 

Potrafi z wykorzystaniem technologii informacyjnych 
rozwiązywać bieżące problemy wynikające z wykonywanego 
zawodu dietetyka. (K_K07) 

Sprawdzian pisemny/ 
aktywność na zajęciach 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Budowa i funkcje zestawu komputerowego i urządzeń współpracujących 2 2 
Zasady tworzenia i poruszania się po bazach danych 2 2 
Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych 2 2 
Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem 
(narzędziami) i metodami technologii informacyjnej 2 2 



 

 

Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy. Posługiwanie się oprogramowaniem 
użytkowym, przygotowywanie dokumentów tekstowych oraz prezentacji multimedialnych (pakiet 
biurowy MS Office). 

2 2 

Korzystanie z usług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia informacji oraz 
porozumiewania się: 

 wprowadzenie do Internetu - wyszukiwanie informacji – metody poszukiwania prostego i 
zaawansowanego, 

 wykorzystywanie technologii informacyjnej do komunikowania (komunikacja w sieci - poczta 
elektroniczna, forum i grupa dyskusyjna, komunikatory sieciowe, doskonalenie na odległość), 

5 3 

Rozwiązywanie problemów przy pomocy komputera - własne projekty studentów  z wykorzystaniem 
programów  użytkowych oraz sieci Internet. 5 4 

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zawodzie dietetyka. 5 3 
Konsultacje 

Konsultacje dla osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności przekazywane na zajęciach.  5 
Razem  25 25 

Formy i warunki zaliczenia 
Sprawdzian pisemny (pytanie testowe i otwarte), aktywność 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 
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 
 1. Masłowski K., Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, 2019. 
2. Wołk K., Microsoft Office 2019 oraz 365 od podstaw (ebook), Wydawnictwo Psychoskok, 2019. 
3. Sikorski W., 2013, Wykłady z podstaw informatyki. Wydanie 2013/2014. Helion 

Literatura uzupełniająca 



 

 

1. Alexander M., Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excel, Wydawnictwo Helion, 2019. 
2. Dębicka O., Borodo A., Wykorzystanie modelu SaaS w budowie sklepów internetowych w Polsce, (w:) Wyzwania 

społeczeństwa informacyjnego, InfoGlobMar 2015, red. K. Kreft, Uniwersytet Gdański, 2015. 
3. Dębicka O., Borodo A., Winiarski J., Ochrona danych osobowych w branży E-Commerce w Polsce, Zeszyty Naukowe 
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Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Technologia żywności  
Koordynator dr Anna Fabisiak  
Prowadzący dr Anna Fabisiak 
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć Wykład i ćwiczenia  
Poziom studiów, semestr studia pierwszego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni  

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  125 30 30   5 60 

ECTS 5 1,2 1,2   0,2 2,4 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 125 20 20   10 75 

ECTS 5 0,8 0,8   0,4 2,6 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu ogólnej technologii żywności, chemii i biologii na poziomie szkoły średniej. 

Cel kształcenia 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i 
praktycznymi, dotyczącymi surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle 
spożywczym oraz metodami utrwalania, przetwarzania i przechowywania żywności. 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, warsztaty kulinarne, rozwiązywanie problemu, 
interpretacja wyników, praca w grupach. 

Środki dydaktyczne Wykorzystanie urządzeń technologicznych do przetwarzania żywności. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie znaczenie procesów biologicznych, 
biochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych, na jakość 
surowca dla przetwórstwa żywności. Ma wiedzę w zakresie 
składu chemicznego oraz przemian zachodzących w żywności.  
(K_W05) 

Egzamin pisemny 

Zna technologię potraw i potrafi wiedze z tego zakresu 
zastosować w praktyce. (K_W08) 

Egzamin pisemny 

Zna i rozumie w podstawowym stopniu problemy związane z 
przetwórstwem żywności oraz żywieniem człowieka, w tym 
przede wszystkim funkcjonowanie rynku żywności. (K_W01) 

Egzamin pisemny 

Umiejętności 

Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu technologii 
żywności do rozwiązywania problemu związanych ze 
sporządzaniem potraw/posiłków (K_U01) 

Kolokwium zaliczeniowe 

Potrafi określić krytyczne punkty kontrolne w wybranym 
procesie technologicznym. (K_U02) 

Kolokwium zaliczeniowe 

Potrafi dobierać właściwe metody przetwarzania, pakowania i 
przechowywania produktów żywnościowych. (K_U07) 

Kolokwium zaliczeniowe 

Potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę z technologii 
żywności do sporządzania potraw stoswanych w dietoterapii. 
(K_U11) 

Kolokwium zaliczeniowe 



 

 

Potrafi zaplanować i dokonać wyboru odpowiedniego 
postępowania technologicznego w przygotowaniu żywności 
stosowanej w profilaktyce chorób dietozależnych. (K_U14) 

Kolokwium zaliczeniowe 

Kompetencje społeczne 

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z 
przetwarzaniem żywności. (K_K06) 

Realizacja doświadczenia 

Potrafi rozwiązywać bieżące problemy wynikające z 
prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle 
spożywczym. (K_07) 

Kolokwium zaliczeniowe 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Podstawowe definicje w technologii żywności. 7 4,5 
Główne zadania przemysłu spożywczego i bilans żywności. 7 4,5 
Charakterystyka surowców uwzględniająca wymagania dla przetwórstwa spożywczego. 
Zanieczyszczenie surowca i jego oczyszczanie. 7 5 

Metody utrwalania i przechowywania żywności. Dodatki do żywności. Kontrola procesu 
produkcyjnego. 7 5 

Egzamin 2 1 
Ćwiczenia 

Pasteryzacja i sterylizacja. 5 3 
Zamrażanie i obróbka termiczna surowców.  5 3 
Czyszczenie, rozdrabnianie, wirowanie i homogenizacja, suszenie, emulgowanie, ekstrakcja, koagulacja 
i żelifikacji. 5 3 

Procesy membranowe i fermentacyjne. Hydroliza enzymatyczna.  5 3 
Przeprowadzenie doświadczenia i kolokwium zaliczeniowe. 10 8 

Konsultacje 
Konsultacje przygotowujące do zaliczenia przedmiotu. 5 10 

Razem  65 50 
Formy i warunki zaliczenia 

Egzamin pisemny, kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena przeprowadzonego doświadczenia 
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, 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 

Student  
- posiada 

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

- ma trudności z 
wykorzystaniem 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

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

Student  
- opanował wiedzę       

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

- jest 
zaangażowany w 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 



 

 

a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

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 
1. Pijanowski E. (red.): Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa 2009. 
2. Czarniecka-Skubina E. (red.): Technologia gastronomiczna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016. 

Literatura uzupełniająca 
1. Świderski F. (red.): Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wyd. SGGW, Warszawa 2010. 

 


