
E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  

 

STUDIA PODYPLOMOWE:  ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I    

DIETOTERAPIA 
 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych 

„Żywienie człowieka i dietoterapia” 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

 WIEDZA  

K_W01 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy żywności, mikrobiologii, matematyki, fizyki 

oraz nauk pokrewnych, dostosowaną do nauk o żywności 

 

K_W02 Ma podstawową wiedzę prawną, społeczną i potrafi ją wykorzystać do opisywania 

funkcjonowania zakładów zbiorowego żywienia i przemysłu spożywczego 

 

K_W03 Charakteryzuje właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych 

 

K_W04 Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii przetwarzania gastronomicznego surowców 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

 

K_W05 Wykazuje znajomość podstawowych przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych 

zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania w surowcach i 

produktach żywnościowych 

 

K_W06 Wskazuje podstawowe zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego 

podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów 

spożywczych 

 

K_W07 Zna podstawowe techniki analizy żywności (fizykochemicznej, mikrobiologicznej, 

toksykologicznej, sensorycznej) i ich znaczenie dla poprawy jakości życia człowieka 

 

K_W08 Definiuje rolę podstawowych składników żywności w organizmie człowieka 

 

K_W09 Zna normy i zasady racjonalnego żywienia różnych grup ludności w tym chorych 

 

K_W10 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością i 

bezpieczeństwem żywności  

 

K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego 

 

K_W12 Klasyfikuje i opisuje poszczególne grupy żywności 

 

K_W13 Zna podstawowe zasady dietetyki, objawy, przebieg i sposoby postępowania 

dietetycznego w wybranych jednostkach chorobowych. 

 

K_W14 Identyfikuje korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji żywności genetycznie 

modyfikowanej a także zna aspekty prawne dotyczące tego typu żywności 

 



K_W15 Ma podstawową  wiedzę związaną z:  opisem technicznym procesów technologicznych za 

pomocą rysunku technicznego oraz z doborem maszyn  używanych w zakładach 

zbiorowego żywienia  

 

K_W16 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu człowieka, homeostazy ustrojowej i 

jej regulacji 

 

K_W17 Rozumie funkcjonowanie układu pokarmowego i układów z nim współdziałających 

 

K_W18 Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w chorobach 

dietozależnymi 

 

K_W19 Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, 

peptydów i białek oraz ich udziale w procesach metabolicznych 

 

 UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Dokonuje pomiarów i interpretacji różnych parametrów fizyko-chemicznych 

wykorzystywanych w procesach technologicznych 

 

K_U02 Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne zachodzące w procesach wytwarzania 

i przechowywania żywności 

 

K_U03 Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową 

stosowaną  przy produkcji i analizie żywności 

 

K_U04 Potrafi przeprowadzić sensoryczną, fizykochemiczną, mikrobiologiczną i toksykologiczną 

analizę żywności 

 

K_U05 Pod opieką specjalisty projektuje i wykonuje proste zadania związane z zastosowaniem 

odpowiednich metod, technik przy wykorzystaniu technologii, narzędzi i materiałów 

stosowanych w produkcji i badaniu żywności  

 

K_U06 

 

Analizuje zagrożenia i wskazuje krytyczne punkty kontrolne w wybranym procesie 

produkcyjnych posługując się kryteriami z zakresu zarządzania jakością 

 

K_U07 

 

Potrafi dobierać operacje jednostkowe i projektować linie technologiczne w zakładach 

gastronomicznych  

 

K_U08 Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną produktów spożywczych. Weryfikuje 

błędy w odżywianiu i planuje prawidłowe jadłospisy dla ludzi zdrowych i chorych 

 

K_U09 Wykorzystuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, 

przetwarzania informacji 

 

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień 

szczegółowych z zakresu technologii i żywienia człowieka 

 

K_U11 Posiadania umiejętność wystąpień ustnych i prezentacji zagadnień szczegółowych z 

zakresu technologii i żywienia człowieka 

 



K_U12 Projektuje, poszukuje i tworzy rozwiązania dotyczące żywności uwzględniając: kryteria 

prawne, specyfikę wolnego rynku 

 

K_U13 Ocenia jakość i przydatność produktu, surowca do: wykorzystania bezpośrednio do 

spożycia  lub przetwórstwa spożywczego 

 

K_U14 Potrafi zaplanować i zastosować w praktyce odpowiednie postępowanie żywieniowe przy 

użyciu wybranej metody w tym przy wykorzystaniu programów komputerowych 

 

K_U15 Wykorzystuje i posługuje się w praktyce wiedzą w zakresie matematyki, fizyki i chemii  

 

K_U16 Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań 

 

K_U17 Potrafi samodzielnie sporządzać za pomocą przyrządów kreślarskich i odręcznie kreślić 

rysunki wybranych elementów infrastruktury, wyposażenia (maszyn, urządzeń, 

opakowań) związanych z zakładami żywienia zbiorowego 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za 

produkcję, przetwórstwo żywności oraz doradztwo żywieniowe 

 

K_K02 Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

 

K_K03 Ma świadomość konieczności szerzenia wiedzy o prawidłowym żywieniu 

 

K_K04 Ma świadomość postępu i zmian następujących w nauce o technologii żywności i 

żywieniu człowieka 

 

K_K05 Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia w zakresie 

wykonywanego zawodu 

 

K_K06 Wykazuje aktywną postawę w  rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 

różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia własną opinię 

 

K_K07 Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane działania 

 

K_K08 Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych umiejętności i wiedzy 

 

K_K09 Potrafi określać priorytetowe zadania służące realizacji konkretnych działań 

 
 

 

Objaśnienia oznaczeń: 

 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
                                                 


