
 
 

Dietetyka DIETE010 
 
 
 
Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: DIETE010 
Rok/Semestr:2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Dietetyka 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne  
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: I  
Punkty ECTS: 2 
Całkowita liczba godzin:45 godz. 
Formy kształcenia (wykłady/ ćwiczenia/ zajęcia bez udziału nauczyciela/): 25/ 5/ 15 
Prowadzący: dr n. biol. Katarzyna Chrust 
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w 
procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji; różnicuje 
zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o 
niepomyślnym rokowaniu; definiuje zapotrzebowan ie (ilościowe i jakościowe) organizmu na 
składniki pokarmowe niezbędne do utrzymania życia w warunkach zdrowia i choroby; wymienia 
zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i charakteryzuje istotę żywienia dojelitowego i 
pozajelitowego; zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz powikłania dietoterapii. Zna 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
 
W zakresie umiejętności student: ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem 
metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego; prowadzi poradnictwo w 
zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci i zdrowych;stosuje wybrane diety terapeutyczne w 
otyłości, niedożywieniu, cukrzycy, hiperlipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca i 
naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby. Posiada umiejętność doboru środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawiania recept na 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w 
ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu. 
 
Cel: Przygotowanie studenta do udziału w żywieniu człowieka zdrowego i terapii żywieniowej 
chorych. 
 
Literatura: 
 

1. J. Gawęcki: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. 
2. J. Gawęcki: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. 
3. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości 

i chorób niezakaźnych.  
4. A. Gronowska - Senger: Zarys oceny żywienia. 
5. J. K. Karczewski: Higiena. 
6. H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. 
7. H. Kunachowicz, I. Nadolna, K. Iwanow, B. Przygoda: Wartość odżywcza wybranych 

produktów spożywczych i typowych potraw. 



 

Metody oceny: ćwiczenia: zaliczenie z oceną; wykład: zaliczenie z oceną;zajęcia bez udziału  
nauczyciela: referat z oceną; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


