
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia człowieka 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż  - 1 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 18 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot:  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zapoznanie się z podstawami anatomii i fizjologii człowieka. Poznanie roli wchłaniania składników pokarmowych w jelitach. 

Cel przedmiotu: 

Kształcenie w trakcie nauczania przedmiotu fizjologia, obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii człowieka. 

Student zapoznaje się szczegółowo z fizjologia układu pokarmowego, poznaje istotna dla człowieka role wchłaniania 

pokarmów w jelitach, znaczenie układu dokrewnego w funkcjonowaniu organizmu, oraz funkcje układu oddechowego, 

krążenia, i wydalniczego, oraz nerwowego. Rola różnych substancji zawartych w pokarmach, mikroelementów, jonów oraz 

triglicerydów, cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych w przemianach metabolicznych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

Podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii człowieka na poziomie liceum. 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 

sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  

do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Opisuje  budowę narządów i tkanek człowieka, opisuje 
podstawowe zagadnienia i prawa wymiany gazowej oraz 
oddychania komórkowego, opisuje budowę i funkcje układu 
pokarmowego człowieka. 

Kolokwium 

K_W01 

2 
Opisuje fizjologię trawienia i wchłaniania. 

K_W01 

3 
Definiuje homeostazę organizmu ludzkiego, charakteryzuje 
budowę i funkcje układu pokarmowego człowieka zapoznaje się z 
fizjologią i budową narządów zmysłów człowieka, oraz 
mechanizmami odbierania bodźców. 

K_W01 



4 

Wyjaśnia budowę i funkcje układu oddechowego człowieka, 
charakteryzuje anatomię i fizjologię układu wydalniczego, pojecie 
wydalania i osmoregulacji, wyjaśnia rolę i budowę układu 
krwionośnego i limfatycznego w utrzymaniu homeostazy, oraz 
znaczenie płynów ustrojowych, wyjaśnia funkcjonowanie układ 
ruchu człowieka w tym budowę i fizjologię pracy mięśni, wyjaśnia 
hormonalną regulację procesów życiowych, oraz budowę i 
funkcjonowanie gruczołów wydzielania wewnętrznego, rolę 
hormonów i sposób ich działania. 

K_W01 

5 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu człowieka, 
homeostazy ustrojowej i jej regulacji 

K_W26 

6 Rozumie funkcjonowanie układu pokarmowego, krążenia, 
oddechowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego 

K_W27 

Umiejętności 

1 
Posiada umiejętności w poruszaniu zagadnień związanych z 
podstawami anatomii człowieka, posiada umiejętności, 
wyszukiwania i wykorzystywania niezbędnych informacji z wielu 
źródeł. Sprawozdanie 

K_U01; K_U21; 

K_U24 

2 
Potrafi ocenić stan odżywienia organizmu 

K_U10 

3 
Potrafi rozpoznać symptomy schorzeń układu pokarmowego 

K_U24 

Kompetencje społeczne 
1 Potrafi organizować sobie miejsce pracy,  potrafi pracować w 

zespole. 
Pisemne 

sprawozdanie 

badawcze 

K_K08 

2 
Potrafi łączyć różne zagadnienia i wyciągać logiczne wnioski 

K_K07 

3 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych. 

K_K06; K_K10 

4 Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka. 

K_K08; K_K10 

Treści programowe: 

Wykłady: 

1. Fizjologia układu oddechowego; mechanika i regulacja oddychania, wymiana gazowa  
2. Fizjologia układu krążenia; krążenie i właściwości fizyko-chemiczne krwi  
3. Fizjologia układu pokarmowego; rola i czynność jamy ustnej, żołądka, jelit, wątroby, przemiana materii. 
4. Gruczoły wydzielania wewnętrznego; rola i korelacja ustrojowa. 
5. Fizjologia układu nerwowego i ruchu; narządy czucia, ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy, mięśnie poprzecznie 

prążkowane i gładkie.  
6. Fizjologia układu wydalniczego i skóry; nerki ich rola i czynność, obszary wodne ustroju, rola skóry i czynność gruczołu 

mlecznego. 
7. Przemiana materii; tłuszcze, białka, cukry, ogólne zasady przemiany materii. 
8. Egzamin  

 

Ćwiczenia: 

1. Mechanika oddychania, regulacja oddychania, wymiana gazowa, oddychanie komórkowe, oddychanie płodu, dług 
tlenowy. 

2. Krążenie krwi, serce i układ krążenia, właściwości fizyko-chemiczne krwi, składniki krwi, chłonka. 
3. Rola jamy ustnej w procesie trawienia i połykania, czynność żołądka, trawienie i wchłanianie w jelitach, czynność 

wątroby. 
4. Obszary wodne ustroju, rola i czynność gruczołu mlecznego. 
5. Rola i czynność nerek, termoregulacja. 
6. Regulacja hormonalna ustroju, hormony przewodu pokarmowego, rola i czynność narządu 
7. wyspowego trzustki. 
8. Definicja tkanki i narządu. Fizjologia mięśni. Termoregulacja. 
 



Metody / techniki dydaktyczne: 

 Metody podające: 

 wykłady informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – laboratorium 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

 

Sposób zaliczenia: 

Dwa kolokwia w trakcie semestru – ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości wiedzy na poziomie 60% 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 12 0,5 

Godziny kontaktowe 66 2,6 48 1,9 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 27 1,1 

ECTS łącznie - 3,1 - 3,0 

Procent pracy własnej 15,4 36,0 

 

Literatura: 

1. Fizjologia człowieka w zarysie; Traczyk W.Z., PZWL 2006. 
2. Anatomia i fizjologia człowieka; Michalik A., Ramotowski W., PZWL 2006  
3. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 

Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Kwalifikowana pierwsza pomoc 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż- 2 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 12 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Ratownik medyczny 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Ratownik medyczny 

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przekazanie studentom wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy- czynności ratujące życie w nagłych wypadkach. 
Przygotowanie praktyczne studentów do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia w celu ochrony 
życia lub zdrowia oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw do czasu przekazania poszkodowanego personelowi 

zakładów opieki zdrowotnej. 
 

Cel przedmiotu: 

Wprowadzenie studentów w podstawy: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 

wykształcenie nawyków do udzielania pierwszej pomocy pozwalających uniknąć  trwałe uszczerbki na zdrowiu oraz śmierci. 

Zastosowanie zestawu do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. (bandaż, maseczka, rękawiczki). 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zagadnienia etyczno prawne związane z 
udzieleniem pomocy doraźnej – odpowiedzialność 
karna cywilna, zawodowa 

kolokwium-test 

zaliczeniowy 

K_W25 

W02 
rozpoznaje zagrożenia wynikające w zaistniałej 
sytuacji w miejscu wypadku (bezpieczeństwo 
własne i innych udzielających pierwszej pomocy) 

K_W25 

W03 
zna podstawowe objawy chorób zagrażających 
życiu człowieka (m;in. epilepsja, zawał mięśnia 
sercowego, zadławienia,  cukrzyca) 

K_W25 

W04 
Zna zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia 

 K_W25 

Umiejętności 



U01 posługuje się podstawowym wyposażeniem 
apteczki pierwszej pomocy 

ćwiczenia praktyczne 

K_U27 

U02 potrafi zaopatrzyć podstawowe urazy  K_U27 

U03 zna zasady unieruchamiania uszkodzeń narządów 
ruchu 

K_U27 

U04 potrafi udzielić pomocy doraźnej w nagłych 
wypadkach i zachorowaniach 

K_U27 

U05 potrafi wykonać masaż serca w NZK K_U27 

U06 potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej K_U27 

Kompetencje społeczne 

K01 ma świadomość z odpowiedzialności z a 
prowadzone działania  

K_K08 

K02 posiada umiejętności pracy w zespole przy 
udzielaniu pierwszej pomocy 

K_K08 

 

Treści programowe: 
Tematyka ćwiczeń: 
1. Wprowadzenie do zagadnień etyczno-prawnych związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej- 

odpowiedzialność karna, cywilna itd. 
2. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, 
3. Zabezpieczenie i oznaczenie miejsca wypadku (zgłoszenie wypadku), 
4. Badanie poszkodowanego,  ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej –ustalonej, 
5. Zaopatrywanie ran, oparzeń, złamań, sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych, 
6. Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowanymi czynnościami życiowymi, 
7. Postępowanie ratownicze w NZK, 
8. Niedrożność dróg oddechowych u dzieci i dorosłych, 
9. Zatrucie toksycznymi środkami przemysłowymi, 
10. RKO w utonięciach, 
11. Urazy czaszkowo-mózgowe- postępowanie przedlekarskie, 
12. Porażenie i udar cieplny zasady postępowania przedlekarskiego. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo-praktyczne: 

 problemowa; klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- końcowe zaliczenie pisemne – test zaliczeniowy 
- zaliczenie praktyczne, 
- sprawdzanie obecności na zajęciach. 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

- zaliczenie 100% ćwiczeń praktycznych,   
- pozytywne oceny z 3 kolokwiów -  5 pytań ( 60 % - 3 punkty ocena dostateczna) 
- zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści ćwiczeniowe. 20 pytań z tego 

2 otwarte. Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest średnia z ocen z ćwiczeń i oceny z testu (50/50%). 

 

 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 12 0,5 

Godziny kontaktowe 30 1,2 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 27 1,1 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 40,0 52,9 

 

Literatura: 
1. Goniewicz M.: Pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa 2011. 
2. Jakubaszko J.: ABC Resuscytacji, Wrocław 2002. 
3. Jurczyk W., Łakomy A.: Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2006. 
4. Siuda T., Zaczek-Zaczyński K.M., Zimińska U: I ty możesz żyć bezpiecznie. ratownik, Warszawa 2000. 
5. Brongel L., Złota godzina, czas życia, czas śmierci, Kraków 2000. 

 
 
 
 
Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Genetyka z elementami 

biotechnologii 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż -3a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 18 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie klasycznych i molekularnych podstaw dziedziczenia cech  na poziomie  umożliwiającym zrozumienie powstającej 
w komórce, organizmie, potomstwie i populacji zmienności oraz mechanizmów indukujących  tę zmienność.   Wiedza  z 
zakresu klonowania molekularnego,  markerów  molekularnych, mapowania fizycznego genów , transformacji  genetycznej,  
manipulacji  potranskraptycyjnymi i potranslacyjnymi etapami ekspresji genów pozwoli na  zrozumienie znaczenia 
biotechnologii jako głównego źródła postępu naukowo-technicznego w naukach biologicznych. 
 

Cel przedmiotu: 
Zdobycie   wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z  genetyką i biotechnologią roślin 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie biologii i biochemii  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje i wyjaśnia prawa rządzące zmiennością i 
dziedziczeniem cech 

Kolokwium w trakcie 
semestru, egzamin 

K_W01 

W02 
opisuje cykl komórkowy i  mechanizmy kontroli tego 
procesu Kolokwium, egzamin 

K_W01 

W03 zna mechanizm powstawania  mutacji K_W09 

W04 
interpretuje genetyczne podłoże stanu równowagi 
alleli i genotypów w populacjach 

Raporty na zajęciach 
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_W01 

W05 
wyjaśnia  mechanizmy replikacji  genomu i  
przekazywania informacji genetycznej 

Egzamin  

K_W01 

W06 
opisuje metody otrzymywania organizmów 
modyfikowanych genetycznie i wyjaśnia procesy 
zachodzące w komórce w procesie transformacji 

K_W07 

W07 
zna korzyści wynikające ze stosowania metody 
kultury in vitro w praktyce 

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

W08 
zna uregulowania prawne  w zakresie prowadzenia  
badań  i uprawy z roślin  modyfikowanych 
genetycznie  

Prezentacja wyników 
na zajęciach 
laboratoryjnych 

K_W17 

W09 
Identyfikuje korzyści i zagrożenia wynikające z 
produkcji żywności genetycznie modyfikowanej 

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W23 



Umiejętności 

U01 
wyjaśnia  prawa rządzące przekazywaniem cech  w 
potomstwie 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych 

K_U01 

U02 
wiąże obserwowaną zmienność   rekombinacyjną  
z procesami zachodzącymi  w komórce 

K_U06 

U03 
posługuje się technikami stosowanymi w roślinnych 
kulturach in vitro 

K_U09, K_U21,  

U04 
Interpretuje wyniki analiz molekularnych,  
wykorzystywanych w   identyfikacji GMO 

K_U03,  K_U22 

U05 
wyjaśnia pozytywne i negatywne aspekty 
poznanych technik modyfikacji genomu i 
klonowania organizmów 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U02, K_U04 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych, 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych   

K_K05, K_K06, 
K_K10  

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

K_K07, K_K08,  

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podstawowe pojęcia genetyczne. Prawa Mendla 
2. Zarys  cytogenetyki. Chromosomowa teoria dziedziczności.  
3. Aberacje chromosomowe. Mapy genetyczne. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią 
4. Podstawy genetyki populacji.   
5. Dziedziczenie pozachromosomowe. Cykl komórkowy. Apoptoza 
6. Replikacja genomu 
7. Ekspresja genów (transkrypcja, translacja, kod genetyczny). Transpozony 
8. Kultury komórek, tkanek i organów roślinnych  
9. Molekularne mechanizmy mutacji. 
10. Zarys genetyki człowieka 
11. Diagnostyka molekularna  
12. Konstrukcja map genetycznych. Sekwencjonowanie genomu 
13. Transformacja genetyczna. Klonowanie organizmów żywych   
14. Organizmy modyfikowane genetycznie 
15. Biotechnologia i bioróżnorodność. Kontrowersje wobec żywności modyfikowanej genetycznie   

Zajęcia laboratoryjne: 
1. Prawa Mendla. Przeprowadzenie obserwacji kształtu i koloru nasion grochu pochodzących z  eksperymentów  

genetycznych  i określenie sposobu dziedziczenia  tych cech. Testy zgodności chi-kwadrat. 
2. Odchylenia od przewidywanej segregacji fenotypów. Określanie stosunków rozszczepień cech  
3. Allele wielokrotne, cechy sprzężone z płcią   
4. Konstruowanie  map genetycznych   
5. Szacowanie częstości alleli w populacji (Prawo Weinberga-Hardy`ego).  
6. Dziedziczenie cech ilościowych – rozwiazywanie zadań 
7. Poznanie podstawowych technik  mikrorozmnażania roślin. Przygotowanie podłoża  do kultur in vitro 
8. Kultury zarodków mieszańców oddalonych  
9. Mikrorozmnażanie roślin  
10. Mikrorozmnażanie roślin cd.  
11. Uwarunkowania prawne dotyczące własności intelektualnej i obrotu GMO 
12. Biotechnologia w ochronie bioróżnorodności 
13. Metody analizy produktów żywnościowych na obecność GMO 
14. Dyskusja nad zagadnieniem: biotechnologia – nauka czy biznes?. 
 

Metody i  techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  

 wykłady problemowe 

 wykład konwersacyjny 
 Metody poszukujące: 



 giełda pomysłów w  projektowaniu mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin 
 Ćwiczeniowo-praktyczna:  

 kultura in vitro roślin 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych   

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 egzamin pisemny z treści wykładowych. Egzamin jest punktowany w skali  50 punktowej: 5,0  – 46-50 pkt.,  4,5 – 
41-45 pkt., 4,0 – 36-40 pkt., 3,5 -31-35,  3,0 - 26-30 pkt. 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 

 egzamin obejmujący treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe. 
  
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 56 2,2 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 27 1,1 44 1,8 

ECTS łącznie - 4,1 - 4,0 

Procent pracy własnej 26,5 44,0 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L. (2010). Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 
2. Węgielski P. (red.) Genetyka molekularna (2010)  
3. Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H. (2005) Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN Brown T.A. 

Genomy (2009). PWN Warszawa. 
4. Buchowicz J. (2010). Biotechnologia molekularna. PWN Warszawa 

 
Uwagi:  
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w produkcji roślinnej  
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż -3b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 18 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie  wiedzy  z zakresu mikrorozmnażania roślin, klonowania molekularnego,  markerów  molekularnych, mapowania 
fizycznego genów , transformacji  genetycznej,  manipulacji  potranskraptycyjnymi i potranslacyjnymi etapami ekspresji 
genów co pozwoli na  zrozumienie znaczenia biotechnologii jako głównego źródła postępu naukowo-technicznego w 
naukach biologicznych. 
 

Cel przedmiotu: 
Zdobycie   wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z     zastosowaniami praktycznymi 
biotechnologii w hodowli i diagnostyce molekularnej roślin 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie biologii i biochemii  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
wyjaśnia  mechanizm replikacji  genomu i  
przekazywania informacji genetycznej 

Egzamin pisemny z 
treści wykładów  

K_W01 

W02 
opisuje metody otrzymywania organizmów 
modyfikowanych genetycznie  

K_W07 

W03 
wyjaśnia procesy zachodzące w komórce w 
procesie transformacji 

K_W01 

W04 
zna korzyści wynikające ze stosowania metody 
kultury in vitro w rozmnażaniu wegetatywnym roślin  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

W05 
opisuje metody otrzymywania linii podwojonych 
haploidów na skalę komercyjną  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

W06 
opisuje metody  molekularne wykrywania i 
identyfikacji patogenów u roślin    

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

W07 
zna techniki identyfikacji roślin modyfikowanych 
genetycznie  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

W08 
interpretuje przepisy  prawne  w zakresie 
prowadzenia  badań  i uprawy  roślin  
modyfikowanych genetycznie  

Prezentacja wyników 
na zajęciach 
laboratoryjnych 

K_W17 

W09 
wyjaśnia korzyści i zagrożenia wynikające z 
produkcji żywności genetycznie modyfikowanej 

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W23 

Umiejętności 



U01 
posługuje się technikami stosowanymi w roślinnych 
kulturach in vitro 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U09, K_U21,  

U02  
projektuje metodykę mikrorozmnażania danego 
gatunku (odmiany) 

 

U03 
interpretuje wyniki analiz molekularnych,  
wykorzystywanych w   identyfikacji GMO 

K_U03,  K_U22 

U05 
wyjaśnia pozytywne i negatywne aspekty 
poznanych technik modyfikacji genomu i 
klonowania organizmów 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U02, K_U04 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych, 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych   

K_K05, K_K06, 
K_K10  

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

K_K07, K_K08,  

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Biotechnologia, podstawowe pojęcia i definicja. Ekspresja genów.  Kultury komórek, tkanek i organów roślinnych. Markery 
molekularne i ich wykorzystanie w praktyce. Diagnostyka molekularna.  Konstrukcja map genetycznych.  Sekwencjonowanie 
genomu. Transformacja genetyczna. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w nowoczesnej hodowli roślin. 
Modyfikowane genetycznie gatunki i odmiany roślin. Biotechnologia i bioróżnorodność. Kontrowersje  związane z 
agrobiotechnologią  

 
Zajęcia laboratoryjne: 

Poznanie podstawowych technik  mikrorozmnażania roślin. Przygotowanie podłoża  do kultur in vitro 
Kultura zarodków mieszańców oddalonych  
Mikrorozmnażanie wybranych gatunków roślin użytkowych na drodze regeneracji bezpośredniej i pośredniej. 
Projektowanie   
Uwarunkowania prawne dotyczące własności intelektualnej i obrotu GMO 
Biotechnologia w ochronie bioróżnorodności 
Metody analizy roślin i  produktów żywnościowych na obecność GMO 
Dyskusja nad zagadnieniem: biotechnologia – nauka czy biznes?. 

 

Metody i  techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  

 wykłady problemowe 

 wykład konwersacyjny 
 Metody poszukujące: 

 giełda pomysłów w  projektowaniu mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin 
 Ćwiczeniowo-praktyczna:  

 kultura in vitro roślin 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych   

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 egzamin pisemny z treści wykładowych. Egzamin jest punktowany w skali  50 punktowej: 5,0  – 46-50 pkt.,  4,5 – 
41-45 pkt., 4,0 – 36-40 pkt., 3,5 -31-35,  3,0 - 26-30 pkt. 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 

 egzamin obejmujący treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe. 
  
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 56 2,2 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 27 1,1 44 1,8 

ECTS łącznie - 4,1 - 4,0 

Procent pracy własnej 26,5 44,0 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
5. Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L. (2010). Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 
6. Węgielski P. (red.) Genetyka molekularna (2010)  
7. Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H. (2005) Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN Brown T.A. 

Genomy (2009). PWN Warszawa. 
8. Buchowicz J. (2010). Biotechnologia molekularna. PWN Warszawa 
9. Malepszy S.(red) Biotechnologia roślin (2012) ). PWN Warszawa 

 
Uwagi:  
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy projektowania w 

gastronomii 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż- 4 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 15 - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 9 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach wykładu omówione będą zagadnienia będące przedmiotem opracowania przez projektanta technologa projektu 
technologicznego zakładu gastronomicznego. Zagadnienie omówione będą od strony teoretycznej w aspekcie  
wykorzystania tej wiedzy przy opracowywaniu projektu w ramach ćwiczeń. 
 

Cel nauczania: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na samodzielne wykonanie projektu technologicznego dotyczącego małego 
zakładu gastronomicznego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu takich przedmiotów jak : technologia gastronomii, ogólna technologia żywności, inżynierii 
procesowej, maszynoznawstwa, rysunku technicznego. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zasady i sposób opracowania projektu 
technologicznego 

Zaliczenie końcowe 
K_W07 

W02 
rozumie zagadnienia będące przedmiotem jego 
zainteresowania podczas wykonywania projektu 

K_W13; K_W24 

Umiejętności 

U01 

samodzielnie wykonuje część technologiczną 
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
nowego zakładu gastronomicznego lub 
modernizacji zakładu już istniejącego 

Kolokwium 
K_U06; K_U08; 
K_U12; K_U13; 
K_U22; K_U25 

U06 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
Kolokwium K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
samodzielnie ocenia pod względem merytorycznym 
rozwiązania zastosowane w zakładzie 
gastronomicznym Zaliczenie końcowe 

K_K05; K_K06; 
K_K07 

K02 
proponuje zmiany pozwalające na poprawę 
efektywności jego działania 

K_K10; K_K11 



Treści programowe: 
Wykład : 
1. Struktura przestrzenna i funkcjonalna zakładu gastronomicznego. 
2. Program produkcji. Zdolność produkcyjna. 
3. Wybór metody produkcji. Opracowanie procesu technologicznego. 
4. Bilans masowy procesu produkcyjnego. Sposoby prezentacji. 
5. Podstawowe urządzenia technologiczne. Zasady doboru. 
6. Zasady przestrzennego rozmieszczania podstawowych urządzeń technologicznych. 
7. Procesy magazynowe. Podstawowe pojęcia. Sposoby składowania. Rodzaje wyposażenia. 
8. Powierzchnia magazynów. Zasady obliczania. 
9. Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. 
10. Dział ekspedycyjny. Funkcja i wyposażenie. 
11. Plan zagospodarowania działu ekspedycyjnego. 
12. Transport wewnętrzny. System tras transportowych. 
13. Dział handlowy. Sale konsumpcyjne. Obsługa konsumenta. 
14. Przepisy obowiązujące przy projektowaniu zakładów gastronomicznych. 
15. Kompleksowy plan zagospodarowania zakładu gastronomicznego. 

Ćwiczenia : 
1. Opracowanie programu produkcyjnego zakładu gastronomicznego. 
2. Opracowanie schematów blokowych procesów technologicznych wybranych produktów. 
3. Wykonanie bilansów masowych procesów produkcyjnych wybranych asortymentów (zawartych w programie 

produkcyjnym). 
4. Dobór podstawowych urządzeń technologicznych kuchni potraw gorących (głównej). 
5. Dobór podstawowych urządzeń technologicznych kuchni potraw zimnych. 
6. Dobór urządzeń działu przygotowania surowców. 
7. Dobór urządzeń działu ekspedycyjnego. 
8. Opracowanie planu rozmieszczenia urządzeń w kuchni. 
9. Opracowanie planu rozmieszczenia urządzeń w dziale przygotowania surowców. 
10. Opracowanie planu rozmieszczenia urządzeń w dziale ekspedycyjnym. 
11. Dobór  wyposażenia magazynów. Obliczenie powierzchni magazynów. 
12. Opracowanie planu zagospodarowania powierzchni magazynów. 
13. Dobór wyposażenie sali konsumpcyjnej. Opracowanie planu zagospodarowania sali konsumpcyjnej. 
14. Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania zakładu gastronomicznego. 
15. Obrona projektu. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykład problemowy. Ćwiczenia projektowe. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Na każdych ćwiczeniach sprawdzanie opracowań, które student jest zobowiązany wykonać zgodnie z harmonogramem 
ćwiczeń. Sprawdzanie odbywa się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Przedmiot zaliczany jest na podstawie ustnej 
obrony wykonanego projektu (opracowanie zawierające część opisową, rysunki, obliczenia, tabele). Obrona obejmuje 
wiedzę związaną zarówno z zagadnieniami teoretycznym jak i rozwiązaniami praktycznymi zaproponowanymi w projektach. 
 

Sposób zaliczenia: 
Ustna obrona projektu. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 10 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 22 0,9 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 24,0 44,0 

 

 
 
Literatura: 
Podstawowa :  
1. Koziorowska B. : Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych. Warszawa. Wyd. SGGW, 1998. 

Uzupełniająca :  
1. Błądek Z., : Nowoczesne hotelarstwo. Poznań. Wyd. Palladium Architekci – Błądek, Manikowski, 2010. 
2. Neufert E. : Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Warszawa. Arkady, 2010. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: 
Dietetyka osób zdrowych w różnym 

wieku 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż- 5a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje podstawowe diety i zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami racjonalnego żywienia. Zapoznanie się z praktycznymi zasadami 
układania diet dla osób zdrowych w zależności od ich wieku i potrzeb. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  

do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 Zna zasady żywienia kobiet ciężarnych i w okresie laktacji 

 
 

Egzamin 

K_W15 

2 Zna zasady żywienia dzieci do 1- 3 lat 
K_W15 

3 
Zna zasady żywienia dzieci w różnych okresach rozwoju (3 – 
18 lat) 

K_W15 

4 
Zna zasady żywienia osób dojrzałych zdrowych o różnym 
stopniu aktywności fizycznej 

K_W15 

5 
Zna zasady żywienia osób starszych, zdrowych w różnym 
wieku                

K_W15 

Umiejętności 

1 
Potrafi ułożyć dekadowe jadłospisy dla  dzieci w wieku 1 – 3 
lat 

Sprawozdanie 

K_U06; K_U10 

2 
Potrafi ułożyć dekadowe jadłospisy dla  kobiet w okresie 
okołorozrodczym 

K_U06; K_U10 

3 
Potrafi ułożyć dekadowe jadłospisy dla  dzieci powyżej 3-go 
roku życia 

K_U06; K_U10 



4. 
Potrafi ułożyć dekadowe jadłospisy dla  młodzieży w okresie 
pokwitania 

K_U06; K_U10 

5 
Potrafi ułożyć dekadowe jadłospisy dla  osób dojrzałych 
zdrowych o różnym stopniu aktywności fizycznej 

K_U06; K_U10 

6 
Potrafi ułożyć dekadowe jadłospisy dla  osób starszych 
zdrowych o różnym stopniu aktywności fizycznej 

K_U06; K_U10 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

Sprawozdania i raporty z 
ćwiczeń 

K_K02; K_K05 

2 
Postępuje zgodnie z zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub 

doradcy żywieniowego 
K_K02 

3 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 

kompetencji zawodowych i osobistych 
K_K06 

4 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 

związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 
K_K04; K_K05 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Zasady żywienia kobiety ciężarnej. 
2. Zasad diety dla kobiet planujących macierzyństwo oraz w kolejnych III trymestrach ciąży  
3. Zasady żywienia kobiety karmiącej. 
4. Zasady żywienia dzieci do 1-go roku życia. 
5. Zasady żywienia dzieci w wieku 1 – 3 lat. 
6. Zasady żywienia dzieci powyżej 3-go roku życia. 
7. Zasady żywienia nastoletnich dzieci (okres pokwitania). 
8. Ogólne zasady prawidłowego żywienia się kobiet i mężczyzn dojrzałych. 
9. Sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie z uwzględnieniem osób w wieku starszym. 
10. Procesy starzenia się organizmu- przyczyny niedoboru makroskładników i mikroskładników u osób w wieku starszym. 
11. Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym 
12. Konsekwencje nieprawidłowego żywienia i małej aktywności fizycznej u osób w wieku starszym. 
13. Praktyczne wskazówki do realizacji zaleceń żywieniowych 
14. Znaczenie wody u osób w wieku starszym. 
15. Znaczenie suplementów u osób w wieku starszym.  

Ćwiczenia: 
1. Badania antropometryczne i analiza wyników. Analiza uzyskanych wyników. Opracowanie jadłospisów dekadowych dla 

kobiet ciężarnych. 
2. Opracowanie jadłospisów dekadowych dla kobiet karmiących. Opracowanie jadłospisów dekadowych dla kobiet 

ciężarnych z cukrzycą ciążową i niedokrwistością. 
3. Opracowanie zasad żywienia dla dzieci do 1-go roku życia. Opracowanie zasad żywienia dla dzieci w 1 – 3 roku życia.  
4. Opracowanie zasad żywienia dla dzieci powyżej 3-go roku życia.  
5. Ocena pokrycia zapotrzebowania na wodę i kalorycznego osób starszych. Ocena zapotrzebowania na wodę i 

kalorycznego u osób starszych, z uwzględnieniem podstawowej i ponadpodstawowej przemiany materii  
6. Komponowanie diety dla ludzi w podeszłym wieku (mężczyźni 65-75 lat ). Komponowanie diety dla ludzi w podeszłym 

wieku (mężczyźni  powyżej75 lat ) 
7. Komponowanie diety dla ludzi w podeszłym wieku (kobiety 65-75 lat ). Komponowanie diety dla ludzi w podeszłym 

wieku (kobiety  powyżej75 lat ) 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne - obliczeniowe 
 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) – ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości 
wiedzy na poziomie 60% 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 30 1,2 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 14 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,2 

Procent pracy własnej 26,9 46,4 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
4. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
5. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
6. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
7. Żywienie kobiet w ciąży. Cichocka A., Szostak-Węgierek D. 2012, ,PZWL, Warszawa.  
8. Żywienie osób w wieku starszym. M. Jarosz, PZWL, 2008 
9. Jak żywić niemowlęta i mała dzieci. Albrecht P., Szajewska H. 2009 PZWL, Warszawa 

Literatura uzupełniająca: 
1. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998  
2. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995 
3. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

 
Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Żywienie zbiorowe 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż -5b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz  

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z praktycznymi zasadami żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna znaczenie podstawowych składników odżywczych dla 
organizmu człowieka                                          

Egzamin 

K_W06; K_W15 

2 Zna podstawowy podział diet K_W06 

3 
Rozumie podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami żywienia 
zbiorowego 

K_W14; K_W15 

5 
Umie opracować schemat żywienia w zakładach żywienia 
zbiorowego 

K_W14; K_W15 

Umiejętności 
1 Umie układać różne racje pokarmowe Sprawozdanie K_U10 

2 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną różnych 
produktów spożywczych   

Wejściówka 

K_U05; K_U10 

3 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną całodziennych 
racji pokarmowych           

K_U05; K_U10 

4 
Zna systemy zapewniania jakości w zakładach żywienia 
zbiorowego 

K_U10; K_U19 

Kompetencje społeczne 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych                         

Sprawozdania z 
wykonanych 

ćwiczeń 

K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K08 

2 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka        

K_K03; K_K07 

3 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy 
oraz produkcji 

K_K03 

 
 

 



Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rynek usług gastronomicznych w Polsce i na świecie. Społeczne konsekwencje tradycji i nawyków żywieniowych 
2. Ocena towaroznawcza transport i przechowywanie surowców zakładach żywienia zbiorowego 
3. Nowoczesne wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, urządzenia i narzędzia w zakładzie gastronomicznym. 
4. Zasady planowania jadłospisów jednodniowych, okresowych 
5. Przebieg procesu planowania żywienia – etapy planowania żywienia zbiorowego w szpitalu. 
6. Planowanie i realizacja żywienia w przedszkolach i szkołach 
7. Planowanie i realizacja żywienia w jednostkach wojskowych i zakładach penitencjarnych 
8. Żywienie w zakładach typu otwartego - punkty gastronomiczne i bary 
9. Żywienie w zakładach gastronomicznych typu otwartego – restauracje 
10. Systemy zapewnienia jakości w zakładach gastronomicznych 
11. Obsługa konsumenta w różnych typach zakładów gastronomicznych 
12. Dokumentacja żywieniowa 

Ćwiczenia: 
1. Ocena towaroznawcza produktów roślinnych 
2. Ocena towaroznawcza produktów zwierzęcych 
3. Zasady planowania jadłospisów jednodniowych  
4. Zasady planowania jadłospisów okresowych 
5. Kolokwium cząstkowe 
6. Przebieg procesu planowania żywienia – etapy planowania żywienia zbiorowego w szpitalu. 
7. Planowanie i realizacja żywienia w przedszkolach i szkołach 
8. Panowanie różnych jadłospisów i przygotowanie przykładowych potraw. 
9. Kolokwium cząstkowe - zaliczenie ćwiczeń. 
 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 3 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 30 1,2 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 14 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,2 

Procent pracy własnej 26,9 46,4 



Literatura: 
 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
2. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
3. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
4. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
5. Podstawy technologii gastronomicznej,  S. Zalewski, WNT Warszawa 1997 
6. Technologia gastronomiczna, U. Arens-Azevado i współautorzy, REA, Warszawa 1998,1999 cz.1-3 Science of cooking, 

P. Barham, Springer-Verlag Berlin 2001 

 
Literatura uzupełniająca: 
1. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 

 
 
 
Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż- 6 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 45 - 45 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 - 27 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz.  

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z zasadami żywienia człowieka. Poznanie różnych zagadnień związanych z żywieniem człowieka. 
 

Cel przedmiotu: 
Białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne  - podział, rola w żywieniu, trawienie, wchłanianie, funkcje w 
organizmie, wartość odżywcza, źródła. Przedstawienie bilansu energetycznego ustroju. Normy i zalecenia żywieniowe. 
Znakowanie żywności. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 

sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  

do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna znaczenie podstawowych składników odżywczych dla 
organizmu człowieka                                          

Egzamin 

K_W07; K_W14 

2 Zna zasady racjonalnego odżywiania się                                                                                 
K_W15 

3 Zna  konsekwencje zdrowotne popełnianych błędów żywieniowych 
K_W15 

5 Zna normy i zalecenia żywieniowe dla osób zdrowych 
K_W15; K_W22 

6 
Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów 
nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach metabolicznych 

K_W28 

Umiejętności 

1 Umie ocenić błędy żywieniowe różnych grup populacyjnych 
Sprawozdanie K_U05; K_U10 

2 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną różnych 
produktów spożywczych   Wejściówka 

K_U10; K_U24 

3 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną całodziennych 
racji pokarmowych             

K_U10; K_U24 

Kompetencje społeczne 



1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych                         

- 
K_K04; K_K05; 

K_K06 

2 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka        

- K_K07; K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rola żywienia w życiu człowieka. Rys historyczny 
2. Białka – podział i charakterystyka wybranych grup białek spożywczych, rola białek w  
3. zachowaniu równowagi metabolicznej ustroju, ocena wartości odżywczej, źródła, zapotrzebowanie człowieka, 

przyczyny i skutki niedoborów 
4. Tłuszcze – podział i charakterystyka, rola w żywieniu człowieka, źródła, zapotrzebowanie, wpływ tłuszczów i 

cholesterolu na powstawanie zaburzeń metabolicznych ustroju 
5. Węglowodany – podział i charakterystyka, trawienie, rola w ustroju, źródła, indeks glikemiczny, zapotrzebowanie; 

błonnik - podział, działanie, zapotrzebowanie 
6. Makroskładniki pożywienia – podział i charakterystyka, biodostępność, interakcje, rola w zachowaniu homeostazy 

ustrojowej, zapotrzebowanie, skutki i przyczyny niedoborów oraz nadmiarów  
7. Mikroskładniki pożywienia – podział i charakterystyka, biodostępność, interakcje, rola w zachowaniu homeostazy 

ustrojowej, zapotrzebowanie, skutki i przyczyny niedoborów oraz nadmiarów 
8. Witaminy rozpuszczalne w wodzie – podział i charakterystyka witamin, źródła, zapotrzebowanie, przyczyny i skutki 

niedoborów oraz nadmiarów 
9. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – podział i charakterystyka witamin, źródła, zapotrzebowanie, przyczyny i skutki 

niedoborów oraz nadmiarów 
10. Charakterystyka żywieniowa grup produktów spożywczych – produkty roślinne 
11. Charakterystyka żywieniowa grup produktów spożywczych – produkty zwierzęce 
12. Różne rodzaje żywności, np.: ekologiczna, funkcjonalna, GMO 
13. Zasady żywienia człowieka zdrowego – normy żywienia i wyżywienia dla różnych grup ludności, ogólne zasady 

racjonalnego układania jadłospisów i obliczenia ich wartości odżywczej.  
14. Zasady żywienia człowieka zdrowego - żywienie ludzi starszych, dzieci, kobiet w ciąży, aktualne zalecenia żywieniowe 
15. Niekonwencjonalne sposoby żywienia, diety eliminacyjne, wegetarianizm 
16. Zasady żywienia człowieka chorego – podział diet, dieta lekkostrawna.  
17. Zasady żywienia człowieka chorego – dieta ubogoenergetyczna.  
18. Zasady żywienia człowieka chorego – dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych.  
19. Zasady żywienia człowieka chorego – dieta ubogo- i wysokobiałkowa.  
20. Zasady żywienia człowieka chorego – dieta z modyfikacjami składników mineralnych. 
21. Zasady żywienia człowieka chorego – alergie, nietolerancje pokarmowe. 
22. Rola prawidłowego żywienia w profilaktyce zdrowotnej – miażdżyca, otyłość, choroby nowotworowe i in.  
23. Suplementy diety 
24. Tradycje żywieniowe Polski i świata. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania 
25. Higiena i bezpieczeństwo żywności, jej przechowywanie. Zatrucia pokarmowe 
26. Żywienie w sporcie oraz zgodnie z wysiłkiem związanym z turystyką 

Ćwiczenia: 
1. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Zastosowanie programów 

komputerowych do oceny sposobu żywienia. Normy żywienia. 
2. Podstawy nauki o żywieniu człowieka - znakowanie żywności. Informacja żywieniowa 
3. Podstawy fizjologii żywienia. Ocena własnych wydatków energetycznych. 
4. Oznaczanie wartości energetycznej wybranych produktów spożywczych metodą Atwatera i Rozentala.  
5. Ocena wartości odżywczej białek. Efekt uzupełniania się białek.  
6. Tłuszcze i węglowodany w żywieniu człowieka.  
7. Węglowodany w żywieniu człowieka. Działanie enzymów trawiennych na przykładzie amylazy ślinowej.  
8. Rola składników mineralnych Ocena spożycia soli w aspekcie zdrowotnym. 
9. Rola witamin w organizmie. Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach poddanych różnym metodom obróbki 

kulinarnej.  
10. Racjonalne  żywienie ludzi zdrowych. Zasady układania jadłospisów w żywieniu różnych grup ludności. 
11. Rola racjonalnej diety i suplementów  w zaspokajaniu zapotrzebowania na witaminy. Ocena wybranych suplementów 

diety. 
12. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń  
 

 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 3 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 90 3,6 54 2,2 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 27 1,5 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 105 4,2 74 3,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 22 0,9 52 2,1 

ECTS łącznie - 5,1 - 5,0 

Procent pracy własnej 17,3 41,3 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L (red.).  Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu. PWN, Warszawa. 2010 . 
2. Hasik J., Gawęcki J. (red.).  Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa, 2010. 
3. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. 

PZWL, Warszawa, 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
2. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; 
3. pod red. Jana Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-

1998 
4. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995. 
5. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – red. J. Biernat, WUP, 2009. 
6. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika 
        Podpis Dyrektora 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Zaburzenia w odżywianiu 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż -7a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z symptomatologią, przebiegiem, przyczynami, skutkami, formami i metodami leczenia zaburzeń 
odżywiania. Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania zaburzeń odżywiania. Zapoznanie z formami działalności 
profilaktycznej odnośnie do zaburzeń odżywiania.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki . 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie podstawowe pojęcia związane z 
zaburzeniami odżywiania 

Kolokwium 

K_W14; K_W15; 
K_W22 

W02 
umie wymienić poszczególne zaburzenia 
odżywiania                                   

K_W14; K_W15 

W03 
umie scharakteryzować dietę w różnych 
zaburzeniach odżywiania 

K_W15; K_W20; 
K_W22 

Umiejętności 
U01 umie rozpoznawać zaburzenia odżywiania                                                        

Sprawozdanie 
K_U10 

U02 
umie opracować dietę  dostosowaną do danego 
zaburzenia odżywiania 

K_U10; K_U21; 
K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Pisemne 
sprawozdanie 

badawcze 

K_K02; K_K04; 
K_K06 

K02 
postępuje zgodnie z zasadami etyki w zawodzie 
dietetyka lub doradcy żywieniowego 

K_K02; K_K03; 
K_K06 

K03 
ma świadomość odpowiedzialności za drugiego 
człowieka 

K_K02; K_K03 

K04 umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         K_K08 

K05 
ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania 
zawodu związanego z zagadnieniami żywienia 
człowieka 

K_K02; K_K03; 
K_K08 

 
 



 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Zaburzenia w odżywianiu: definicja, podział, etiologia, diagnoza. Przyczyny, w tym społeczne i kulturowe, a zaburzenia 

w odżywianiu 
2. Zaburzenia metabolizmu: hypoglikemia, hyperglikemie, porfirie, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.  
3. Choroby układu pokarmowego, a zaburzenia w odżywianiu (wchłaniania, trawienie).  
4. Zaburzenia specyficzne- czynniki ryzyka, rozpoznanie zjawiska, sposoby leczenia: bulimia (żarłoczność  psychiczna, 

atypowa żarłoczność psychiczna), anoreksja (jadłowstręt psychiczny, jadłowstręt psychiczny atypowy), pregoreksja, 
ortoreksja. 

5. Substancje psychoaktywne – alkohol, leki, kofeina, teina, nikotyna, napoje energetyzujące, „dopalacze”, amfetamina, 
kokaina, steroidy, substancje wziewne. 

6. Przyczyny biopsychologiczne. Zaburzenia emocjonalne: stres, smutek, niepokój wewnętrzny, złość, samotność, strach 
(np. przed pogarszającym sie stanem zdrowia), ból fizyczny w związku z innymi dolegliwościami, żałoba, wypadek, 
urodzenie dziecka, itd.  

7. Formy leczenia zaburzeń odżywiania.  (diety, psychoterapia). Trudności w karmieniu i błędy wychowawcze. 
8. Planowanie diet i jadłospisów przy zaburzeniach odżywiania. 
9. Stowarzyszenia pomocy i samopomoc w leczeniu. Rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania.  
10. Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Metody pedagogicznej diagnozy zaburzeń odżywiania: obserwacja (plan obserwacji, arkusze obserwacyjne), rozmowa 

z uczennicą/uczniem (scenariusz rozmowy, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia rozmowy), wywiad z 
rodzicami/opiekunami (plan wywiadu, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia wywiadu) 

2. Zapoznanie się z podstawową dokumentacją dotyczącą rozpoznania dotychczasowego leczenia i przebiegu choroby, w 
celu opracowania diety dostosowanej do zaburzeń metabolicznych spowodowanych chorobą. 

3. Kryteria rozpoznawania uzależnienia – cechy nałogowego zachowania (wg Kaplera). 
4. Metody leczenia zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia 
5. Kolokwium cząstkowe 
6. Zasady metodyczne dotyczące pedagogicznego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży 
7. Planowanie diet i jadłospisów przy zaburzeniu odżywiania. 
8. Opracowanie diet. 
9. Kolokwium końcowe. 
10. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

 obecność na wykładach 
 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 10 0,4 15 0,6 

Godziny kontaktowe 55 2,2 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 



Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 40,0 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Daniluk J., Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Czelej, 2005. 
2. Karnafel W. (red.), Choroby cywilizacyjne. Wybrane aspekty chorób wewnętrznych. Skrypt. Oficyna Wydawnicza AM,  
Warszawa, 2007. 
3. Middleton K., Zaburzenia odżywiania. Droga do wyzdrowienia.  eSPe, 2009. 
4. Sobotka Lubos (red.), Podstawy żywienia klinicznego. PZWL, Warszawa, 2007. 
5. Fiedurek J., Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka. UMCS, 2007.  

Literatura uzupełniająca: 
1. Cierpiałkowska L. (red.), Oblicza współczesnych uzależnień. Wyd.Nauk. UAM, Poznań, 2008. 
2. Carson R., Butcher J., Mineka S. Psychologia zaburzeń. GWP Gdańsk, 2003. 
3. Józefik B. Anoreksja i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydaw. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków, 1999. 
4. Publikacje dotyczące otyłości u dzieci: Medycyna Wieku Rozwojowego 1, X, 2006, IMiD, Warszawa. 
5. Fairburn Ch.G., Harrison P.J. Eating disorders. Seminar. The Lancet: Vol. 361, 2003,  
6. Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość Zapobieganie i leczenie. Porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa, 
2009. 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 

http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Kate+Middleton&t=6
http://www.bookmaster.pl/zaburzenia,odzywiania,droga,do,wyzdrowienia/kate,middleton/ksiazka/343979.xhtml
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?search=eSPe&t=3&c_id=-1
http://www.bookmaster.pl/rola,zywnosci,i,zywienia,w,profilaktyce,i,terapii,chorob,czlowieka/fiedurek,jan/ksiazka/336698.xhtml
http://www.bookmaster.pl/rola,zywnosci,i,zywienia,w,profilaktyce,i,terapii,chorob,czlowieka/fiedurek,jan/ksiazka/336698.xhtml
http://www.lideria.pl/Barbara-Jozefik/sklep/search?wyk=Barbara%20J%F3zefik
http://www.bookmaster.pl/otylosc,zapobieganie,i,leczenie,porady,lekarzy,i,dietetykow/jarosz,miroslaw,klosiewicz,latoszek,longina/ksiazka/349186.xhtml


PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Dietetyka praktyczna i diety 

alternatywne 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż -7b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje diety alternatywne. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania różnych rodzajów diet. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki, definiuje podstawowy podział diet 
leczniczych. 

Kolokwium 

K_W06; K_W15 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W06 

3 Umie scharakteryzować dietę racjonalną i alternatywną  
K_W14; K_W15; 

K_W20 

4 Opisuje różne diety alternatywne K_W20; K_W22 

Umiejętności 
1 Oblicza i układa diety o różnym podłożu                                                                

Sprawozdanie 

K_U10 

2 Umie poruszać się po temacie diet alternatywnych K_U10 

3 Ma umiejętności układania diet altrnatywnych                       K_U10; K_U19 

4 Zna zastosowanie poszczególnych diet K_U05; K_U10 

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego Pisemne sprawozdanie 

badawcze 

K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K08 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K03; K_K07 

3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

K_K03 

 



Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Zasady racjonalnego żywienia. 
2. Zasady diety śródziemnomorskiej   
3. Zasady diety optymalnej. 
4. Zasady diety makrobiotycznej i wegetariańskiej. 
5. Zasady diety wg Montignaca.  
6. Zasady diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych 
7. Zasady diety nisko- i wysokobiałkowej. 
8. Zasady diety bezglutenowej. 
9. Zasady dity DASH. 
10. Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
2. Opracowanie diet opartych na zasadach diety śródziemnomorskiej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
3. Opracowanie diet opartych na zasadach optymalnej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie przykładowych potraw. 
4. Opracowanie diet opartych na zasadach makrobiotycznej i wegetariańskiej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
5. Opracowanie diet opartych na zasadach diety wg Motntignaca. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
6. Opracowanie diet opartych na zasadach diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych. Zaplanowanie 

jadłospisów i przygotowanie przykładowych potraw. 
7. Opracowanie diet opartych na zasadach diety niso- i wysokobiałkowej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
8. Opracowanie diet opartych na zasadach diety bezglutenowej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
9. Opracowanie diet opartych na zasadach diety DASH. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie przykładowych 

potraw. 
10. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

 obecność na wykładach 
 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 10 0,4 15 0,6 

Godziny kontaktowe 55 2,2 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 



Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 40,0 

 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
4. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
5. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
6. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 

7. 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998  
2. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995 
3. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Związki biologicznie czynne w 

żywności 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż - 8a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 

Cel przedmiotu: 
Poznanie celów i zadań edukacji żywieniowej i prozdrowotnej z uwzględnieniem poradnictwa żywieniowego. Poznanie 
czynników przewlekłych niezakaźnych chorób ze zwróceniem uwagi na czynniki żywieniowe. Poznanie metod profilaktyki 
zagrożeń zdrowotnych 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i analizy żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Potrafi definiować i opisywać związki  bioaktywne w 
żywności, identyfikuje  korzystne właściwości związków 
bioaktywnych na organizm człowieka            

Kolokwium 

K_W09; K_W10; 
K_W14 

2 

Nazywa i klasyfikuje te substancje ze względu na ich 
właściwości, nazywa i objaśnia tradycyjne oraz nowe 
modyfikacje technologiczne wykorzystywane  
w produkcji żywności z substancjami bioaktywnymi 

K_W09; K_W10; 
K_W23 

3 
Formułuje rolę związków bioaktywnych w zapobieganiu 
chorobom dietozależnym 

K_W14; K_W22 

4 
Identyfikuje potrzebę wprowadzania substancji bioaktywnych 
do żywności  w prawidłowym żywieniu człowieka         
 

K_W22 

Umiejętności 

1 

Właściwie interpretuje pojęcie składnika bioaktywnego w 
żywności, nakreśla i interpretuje dobór składników 
bioaktywnych w aspekcie realizacji specyficznych  
potrzeb żywieniowych komfortu życia konsumentów.                                                                                                                                    

Sprawozdanie 
K_U02 

2 
Umie zanalizować korzystny wpływ substancji bioaktywnych 
na zdrowie człowieka.                                      

K_U02 



3 

Potrafi zaprojektować skład składników bioaktywnych w 
profilaktyce danej choroby metabolicznej, nakreśla i 
porządkuje kierunki oddziaływania substancji bioaktywnych 
na poprawę psychofizycznego         

 K_U06 

Kompetencje społeczne 

1 
Jest chętny do wyszukiwania przykładów żywności z 
substancjami bioaktywnymi spełniającymi określone działanie 
na organizm                                                                                                                           

- K_K02; K_K04 

2 
Wykazuje aktywną postawę w ocenie właściwości tej 
żywności w zapobieganiu chorobom dietozależnym      

- K_K02; K_K04 

3 
Zauważa relacje pomiędzy zapobieganiem chorobom 
dietozależnym a spożyciem  żywności ze składnikami 
bioaktywnymi                                

- K_K07 

4 
Jest zdolny do projektowania żywności ze składnikami 
bioaktywnymi i jej roli prozdrowotnej 

- K_K10; K_K11 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rola bioaktywnych składników żywności , podział , ich źródła i ich znaczenie dla organizmu człowieka 
2. Zastosowanie w żywności błonnika pokarmowego, oligosacharydów i polioli  
3. Zastosowanie w żywności likopenu i luteiny. 
4. Prozdrowotne właściwości substancji fitochemicznych 
5. Bakterie fermentacji mlekowej. Rola mikroflory jelitowej u człowieka warunkujące dobry stan zdrowia.  
6. Generacja mlecznych napojów fermentowanych dostępnych na rynku spożywczym. 
7. Właściwości funkcjonalne aminokwasów, peptydów i białek  
8. Witaminy jako substancje o dużym znaczeniu w produkcji i zastosowaniu żywności ze składnikami bioaktywnymi 
9. Składniki mineralne jako substancje o dużym znaczeniu w produkcji i zastosowaniu żywności ze składnikami 

bioaktywnymi 
10. Fosfolipidy w produktach zaspokajających specyficzne potrzeby organizmu na wybranych przykładach (m.in. sportowcy, 

seniorzy, młodzież)   
11. Ocena rzetelności informacji prozdrowotnych w masmediach. 
12. Edukacja prozdrowotna w różnych środowiskach. 
13. Nowe rodzaje żywności. 
14. Informacja żywieniowa na opakowaniu środka spożywczego. 
15. Egzamin 

Ćwiczenia: 
1. Funkcje biochemiczne witamin makro- i mikroelementów dostarczanych z pożywieniem. 
2. Rodzaje  i funkcje aminokwasów, peptydów i białek i ich znaczenie dla ustroju człowieka.  
3. Rodzaje i właściwości prozdrowotne fosfolipidów (choliny, lecytyny) dla zdrowia człowieka. 
4. Drobnoustroje jelitowe ich wpływ na odporność człowieka, utrzymanie homeostazy w przewodzie pokarmowym. 
5. Rola sacharydów prostych i złożonych w ustroju człowieka, konieczność dodatkowego wzbogacania nimi żywności. 
6. Substancje fitochemiczne, ich rodzaje i grupy w żywności, wartości prozdrowotne wykorzystane w żywności 

wzbogaconej. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje multimedialne opracowanych programów edukacyjnych 

 obecność na wykładach 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  



 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 57 2,3 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 40 1,6 

ECTS łącznie - 3,1 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,0 52,6 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. „Żywność wygodna i żywność funkcjonalna” red. F. Świderski, WNT, Warszawa, 2003 
2. „Biochemia Harpera”  Murray Robert K, Granner Daryl K, Rodwell Victor PZWL Warszawa 2008 
3. „Normy wyżywienia” Jarosz,M., Bułhak-Jachimczyk B., Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2008 
4. .„Farmakognozja” S. Kohlminzer PZWL Warszawa 2008 
5. „Żywność Twój cudowny lek” J.Carper wyd.Hannah Publishing Londyn 1995 

Literatura uzupełniająca: 
1. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000 
2. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
3. Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia. red. A. Karski, Z. Słońska, B.W. Wasilewski. Wyd. 
IGNIS, Warszawa, 1992 

  
Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 3x1,5 h 

 

Podpis pracownika       Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Parazytologia 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż - 8b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr  

 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z rodzajami pasożytnictwa i podstawowymi chorobami pasożytniczymi. Rozpoznawanie zagrożeń i 
możliwości ich zapobiegania. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii człowieka na poziomie liceum. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 Opisuje  rodzaje pasożytnictwa. 

Kolokwium 

K_W01 

2 Opisuje epidemiologię.                                                        K_W01; K_W10 

3 Opisuje patogenezę chorób inwazyjnych. K_W01 

Umiejętności 

1 Umie rozróżnić pasożyty                                                                                 

Sprawozdanie 

K_U02 

2 Umie ocenić konsekwencje zdrowotne obecności pasożytów 
K_U07 

Kompetencje społeczne 

1 
Potrafi organizować sobie miejsce pracy,  potrafi pracować w 
zespole. 

Pisemne sprawozdanie 
badawcze 

K_K08 

2 Potrafi łączyć różne zagadnienia i wyciągać logiczne wnioski K_K10 

3 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

K_K06 

 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami parazytologii 

K_K02 

 
 



Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Pojęcia podstawowe, rodzaje pasożytnictwa, patogeneza chorób inwazyjnych, epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie. 
2. Pojęcia podstawowe, rodzaje pasożytnictwa, patogeneza chorób inwazyjnych, epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie 

c.d. 
3. Obleńce jelitowe 
4. Obleńce tkankowe 
5. Przywry. 
6. Choroby pierwotniakowe 
7. Lamblioza 
8. Toksoplazmoza 
9. Malaria 
10. Tasiemczyce 
11. Leiszmaniozy 
12. Świerzb 
13. Pozostałe rzadkie choroby pasożytnicze 
14. Znaczenie chorób inwazyjnych w świecie szybkich migracji ludności. 
15. Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Charakterystyka skutków zdrowotnych w związku z występowaniem obleńców.   
2. Charakterystyka skutków zdrowotnych w związku z występowaniem tasiemców. 
3. Charakterystyka skutków zdrowotnych w związku z występowaniem toksoplazmozy. 
4. Charakterystyka skutków zdrowotnych w związku z występowaniem malarii.  
5. Zaliczenie ćwiczeń. 
 

Metody i techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia seminaryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje multimedialne opracowanych programów edukacyjnych 

 obecność na wykładach 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 57 2,3 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 40 1,6 

ECTS łącznie - 3,1 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,0 52,6 

 
 



Literatura: 
1. B. Kassur, J. Januszewicz ; Choroby zakaźne i inwazyjne, podręcznik dla studentów medycyny; PZWL 
2. K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, B. Grabda-Kazubska ; Zarys parazytologii ogólnej; PWN 

 
Uwagi:  
 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 
 

 

 

Podpis pracownika       Podpis Dyrektora 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Zarys chorób dietozależnych 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż- 9a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poznanie różnych schorzeń cywilizacyjnych i 
możliwości ich żywieniowego leczenia. Zapoznanie się z zasadami żywienia różnych grup ludności. 
 

Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Poznanie celów i zadań edukacji żywieniowej i prozdrowotnej z uwzględnieniem poradnictwa 
żywieniowego. Poznanie czynników przewlekłych niezakaźnych chorób ze zwróceniem uwagi na czynniki żywieniowe. 
Poznanie metod profilaktyki zagrożeń zdrowotnych  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki . 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu żywienia człowieka 

Kolokwium 

K_W14; K_W15 

2 
Opisuje i charakteryzuje różne grupy składników pokarmowych 
występujących w produktach spożywczych – identyfikuje składniki 
odżywcze i nieodżywcze 

K_W06; K_W14; 
K_W20 

3 Objaśnia podstawowe zasady racjonalnego żywienia K_W15 

4 Zna i tłumaczy skutki niewłaściwego odżywiania K_W15 

5 
Umie podsumować i zaproponować zalecenia żywieniowe w 
wybranych stanach chorobowych 

K_W22 

6 
Potrafi wskazać zróżnicowane schematy odżywiania dla różnych 
grup ludności 

K_W22 

Umiejętności 

1 
Zna wyposażenie laboratorium analizy żywności oraz specyfikę  i 
zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi 

Sprawozdanie 

K_U03; K_U09 

2 
Potrafi przygotować odczynniki niezbędne mu do przeprowadzenia 
ćwiczeni; zaplanować i zorganizować sobie stanowisko pracy                      

K_U06 

3 Potrafi przeprowadzić wywiady żywieniowe K_U13 

4 Potrafi obsługiwać i użytkować wybrane programy żywieniowe.  
Wejściówka 

K_U12; K_U20 

5 
Ma opanowane podstawowe metody oznaczania wybranych 
składników pokarmowych w produktach spożywczych 

K_U05 



6 
Oblicza i szacuje pobranie wybranych składników pokarmowych z 
całodziennymi racjami pokarmowymi; ocenia i interpretuje 
uzyskane wyniki w aspekcie wpływu na organizm człowieka.  

Kolokwium K_U20; K_U24 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość istoty przestrzegania zasad racjonalnego 
żywienia w społeczeństwie.                          

Pisemne 
sprawozdanie 

badawcze 

K_K02 

2 
Ma świadomość zapewniania realizacji zapotrzebowania 
organizmu na różne składniki pokarmowe.         

K_K04 

3 
Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt laboratoryjny; 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w 
zespole zadania.                                        

K_K08 

4 Ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki  K_K02 

5 
Wykazuje się kreatywnością i zdeterminowanie w wykonywaniu 
powierzonych mu zadań  

K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Żywienie prawidłowe zdrowego człowieka a żywienie dietetyczne w różnych schorzeniach – stan odżywienia, 

uwarunkowania metaboliczne i inne wpływające na skład i charakter diety, podział diet. 
2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, żywność wzbogacana jako produkty 

wspomagające odżywianie ludzi zdrowych i chorych. 
3. Żywienie kobiet w okresie ciąży i w okresie karmienia. 
4. Żywienie ludzi starszych. 
5. Żywienie niemowląt, małych dzieci i młodzieży. 
6. Żywienie we wzmożonym wysiłku fizycznym. 
7. Żywieniowa profilaktyka i dieta zalecana w leczeniu otyłości. 
8. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu schorzeń układu sercowo – naczyniowego na tle miażdżycy. 
9. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu cukrzycy typu I i II. 
10. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu chorób nerek. 
11. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu osteoporozy. 
12. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu celiakii. 
13. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu chorób jelit. 
14. Żywienie enteralne i parenteralne. 
15. Egzamin 

Ćwiczenia: 
1. Żywienie prawidłowe zdrowego człowieka a żywienie dietetyczne w różnych schorzeniach – stan odżywienia, 

uwarunkowania metaboliczne i inne wpływające na skład i charakter diety, podział diet. 
2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, żywność wzbogacana jako produkty 

wspomagające odżywianie ludzi zdrowych i chorych. 
3. Żywienie kobiet w okresie ciąży i w okresie karmienia. Żywienie ludzi starszych. 
4. Żywienie niemowląt, małych dzieci i młodzieży. Żywienie we wzmożonym wysiłku fizycznym. 
5. Żywieniowa profilaktyka i dieta zalecana w leczeniu otyłości. 
6. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu schorzeń układu sercowo – naczyniowego na tle miażdżycy. 
7. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu cukrzycy typu I i II. 
8. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu celiakii. 
9. Żywieniowa profilaktyka i diety zalecane w leczeniu chorób nerek. 
10. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 3 kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje multimedialne opracowanych programów edukacyjnych 



 obecność na wykładach 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  
 

Obciążenie pracą studenta 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 39 1,6 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 14 0,6 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,1 

Procent pracy własnej 24,0 26,4 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
4. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
5. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
6. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
7. Zalecenia dietetyczne w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998  
2. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995 
3. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
4. Żywienie osób w wieku starszym. Jarosz M., 2008. PZWL, Warszawa. 
5. Żywienie kobiet ciężarnych. Jarosz M., 2008. PZWL, Warszawa. 

 

  
Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 3x1,5 h 

 

Podpis pracownika       Podpis Dyrektora 

 

 



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
  

Nazwa przedmiotu: Edukacja żywieniowa 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż - 9b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot:  Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z zasadami edukacji żywienia człowieka. Poznanie różnych programów profilaktycznych związanych z 
żywieniem człowieka. 
 

Cel przedmiotu: 
Poznanie celów i zadań edukacji żywieniowej i prozdrowotnej z uwzględnieniem poradnictwa żywieniowego. Poznanie 
czynników przewlekłych niezakaźnych chorób ze zwróceniem uwagi na czynniki żywieniowe. Poznanie metod profilaktyki 
zagrożeń zdrowotnych 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki . 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1 Zna zagadnienia związane z profilaktyką prozdrowotną                                               Kolokwium K_W14; K_W15 

Umiejętności 

1 
Umie poruszać się  i wykorzystywać różne programy 
profilaktyczne w szerzeniu zasad zdrowego stylu życia.     

Sprawozdanie K_U20 

Kompetencje społeczne 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych                         prezentacja 

multimedialna 

K_K06 

2 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka        

K_K02 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Definicja zdrowia i choroby. Biomedyczny model zdrowia.  
2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. 
3. Organizacja poradnictwa żywieniowego. 
4. Zagadnienia zdrowia publicznego. 
5. Edukacja prozdrowotna w Polsce. 
6. Edukacja prozdrowotna w Polsce c.d.. 
7. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej. 



8. Zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania się. 
9. Zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania się c.d. 
10. Współpraca z masmediami w edukacji prozdrowotnej.  
11. Ocena rzetelności informacji prozdrowotnych w masmediach. 
12. Edukacja prozdrowotna w różnych środowiskach. 
13. Nowe rodzaje żywności. 
14. Informacja żywieniowa na opakowaniu środka spożywczego. 
15. Egzamin 

Ćwiczenia: 
1. Definicja zdrowia i choroby. Biomedyczny model zdrowia.  
2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie.  
3. Organizacja poradnictwa żywieniowego 
4. Przygotowanie prezentacji edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
5. Przygotowanie prezentacji edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku szkolnym. 
6. Przygotowanie prezentacji edukacji żywieniowej dla młodzieży gimnajalnej. 
7. Przygotowanie prezentacji edukacji żywieniowej dla młodzieży ponadgimnajalnej. 
8. Przygotowanie prezentacji edukacji żywieniowej dla nauczycieli. 
9. Przygotowanie prezentacji edukacji żywieniowej dla osób dorosłych. 
10. Tworzenie asortymentu produktów spożywczych w sklepikach szkolnych. 
11. Przygotowanie programu edukacji żywieniowej dla różnych środowisk. 
12. Przygotowanie publikacji o edukacji żywieniowej dla środków masowego przekazu. 
13. Ocena rzetelności informacji prozdrowotnych w masmediach. 
14. Informacja żywieniowa. 
15. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje multimedialne opracowanych programów edukacyjnych 

 obecność na wykładach 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  

 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 39 1,6 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 14 0,6 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,1 

Procent pracy własnej 24,0 26,4 

 



 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, B. Woynarowska, PWN, Warszawa, 2008 
2. Edukacja prozdrowotna. J. Gromadzka-Ostrowska, D.Włodarek, Z. Toeplitz, Wyd. SGGW, Warszawa, 2003 
3. Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom I. red. P. Podolec. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007 

Literatura uzupełniająca: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000 
4. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J. Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
5. Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia. red. A. Karski, Z. Słońska, B.W. Wasilewski. Wyd. 
IGNIS, Warszawa, 1992 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika       Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Nazwa przedmiotu: 
Dietetyka w wybranych chorobach 

wewnętrznych  
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż -10a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 6  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje podstawowe diety i zasady żywienia osób chorych. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania różnych rodzajów diet. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki, definiuje podstawowy podział diet 
leczniczych. 

Kolokwium 

K_W06; K_W15 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W06 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       
K_W14; K_W15; 

K_W22 

4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieracjonalnym 
żywieniem         

K_W14; K_W15; 
K_W22 

Umiejętności 
1 Oblicza diety                                                                

Sprawozdanie 

K_U10 

2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      K_U10 

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  K_U10; K_U19 

4 Planuje dietę do konkretnego schorzenia                                   K_U05; K_U10 

5 Koordynuje stosowanie diety K_U10 

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego 

Pisemne sprawozdanie 
badawcze 

K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K08 



2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K03; K_K07 

3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

K_K03 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podział diet 
2. Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu osteoporozy 
3. Zalecenia dietetyczne w różnych stadiach choroby nowotworowej 
4. Zalecenia dietetyczne w chorobach jamy ustnej 
5. Zalecenia dietetyczne w chorobach przełyku i żołądka 
6. Zasady diety w chorobach układu krążenia 
7. Zalecenia dietetyczne w chorobach wątroby  
8. Zalecenia dietetyczne w chorobach trzustki  i nerek 
9. Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne. Przygotowanie odczynników i sprzętu, zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie 
programów komputerowych  
2- 7. Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 
przykładowych potraw w wybranych jednostkach chorobowych. 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – obliczeniowe w ramach ćwiczeń komputerowych (programy dietetyczne) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonywanych ćwiczeń 

 obecność na wykładach 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 40 1,6 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,2 - 2,0 

Procent pracy własnej 28,6 50,0 

 

 



Literatura: 
Literatura podstawowa: 
10. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
11. Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
12. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
13. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
14. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
15. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
16. 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław. 

Literatura uzupełniająca: 
4. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998  
5. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995 
6. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

 
 
Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Żywienie człowieka z dietetyką 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Nazwa przedmiotu: 
Dietetyka w wybranych chorobach 

metabolicznych 
Kod 

 przedmiotu: PS.Ż- 10b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 6 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje podstawowe diety i zasady żywienia osób chorych. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania różnych rodzajów diet. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki, definiuje podstawowy podział diet 
leczniczych. 

Kolokwium 

K_W06; K_W15 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W06 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       
K_W14; K_W15; 

K_W22 

4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieracjonalnym 
żywieniem         

K_W14; K_W15; 
K_W22 

Umiejętności 
1 Oblicza diety                                                                

Sprawozdanie 

K_U10 

2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      K_U10 

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  K_U10; K_U19 

4 Planuje dietę do konkretnego schorzenia                                   K_U05; K_U10 

5 Koordynuje stosowanie diety K_U10 



Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego Pisemne sprawozdanie 

badawcze 

K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K08 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K03; K_K07 

3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

K_K03 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podział diet 
2. Zalecenia dietetyczne w leczeniu wybranych alergii pokarmowych 
3. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach genetycznych (fenyloketonuria) 
4. Zalecenia dietetyczne w różnych stadiach choroby nowotworowej 
5. Dieta niskoenergetyczna zalecana w leczeniu otyłości  
6. Dieta zalecana w leczeniu cukrzycy typu I 
7. Dieta zalecana w leczeniu cukrzycy typu II 
8.Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne. Przygotowanie odczynników i sprzętu, zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie 
programów komputerowych. 
2- 7. Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 
przykładowych potraw w wybranych jednostkach chorobowych. 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – obliczeniowe w ramach ćwiczeń komputerowych (programy dietetyczne) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonywanych ćwiczeń 

 obecność na wykładach 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na zajęciach.  

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 40 1,6 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,2 - 2,0 

Procent pracy własnej 28,6 50,0 
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Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 
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