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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu z dnia 22 czerwca 2017 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Dietetyka” –  

studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym,  

prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej  

na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 
NA KIERUNKU DIETETYKA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 
 

SYMBOL 
EFEKTU 

KSZTAŁCENIA 
DLA 

KIERUNKU 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW 
PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU 
DIETETYKA O PROFILU PRAKTYCZNYM   

ODNIESIENIE DO 
UNIWERSALNYCH 
CHARAKTERYSTYK 

I STOPNIA POLSKIEJ 
RAMY 

KWALIFIKACJI 
- POZIOM 6 

ODNIESIENIE DO 
CHARAKTERYSTYK 

II STOPNIA 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

- POZIOM 6 ABSOLWENT PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: 

WIEDZA 

D_W01 

Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii 
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 
układu pokarmowego, procesów trawienia i 
wchłaniania oraz układów 
współuczestniczących w procesach przemiany 
materii  

P6U_W P6S_WG 

D_W02 

Referuje i jest gotów do stosowania w 
praktyce wiedzy z zakresu podstaw chemii 
ogólnej, biochemii molekularnej i klinicznej, 
cytologii, chemii żywności, mikrobiologii 
ogólnej i żywności, oraz parazytologii 

P6U_W P6S_WG 

D_W03 
Wyjaśnia procesy patomechanizmów 
zaburzeń wybranych układów regulacyjnych 
występujących w organizmie człowieka 

P6U_W P6S_WG 

D_W04 Nazywa i opisuje mechanizmy dziedziczenia P6U_W P6S_WG 

D_W05 

Rozumie, referuje i jest gotów do 
wykorzystania w praktyce podstaw 
farmakologii i farmakoterapii żywieniowej 
oraz wiedzy o interakcji leków z żywnością 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

D_W06 

Wyjaśnia wpływ na stan odżywienia chorób 
układu pokarmowego, krążenia, oddychania, 
kostnego, rozrodczego i nerwowego oraz 
chorób zakaźnych (w tym wirusowych), 
chorób pasożytniczych i nowotworów 

P6U_W P6S_WG 

D_W07 
Wymienia, wyjaśnia i wdraża, w podejmowaną 
działalność praktyczną, zasady zdrowego 
żywienia i stylu życia dla młodzieży i dorosłych 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 
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D_W08 
Prezentuje  aktualny stan wiedzy z zakresu 
alternatywnych sposobów żywienia człowieka 

P6U_W P6S_WG 

D_W09 
Wymienia i wyjaśnia zasady i podstawy 
fizjologiczne dietetyki pediatrycznej 

P6U_W P6S_WG 

D_W10 

Operuje wiedzą o technologii potraw, 
współczesnych systemach zapewniania 
bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz 
podstawach towaroznawstwa 

P6U_W P6S_WG 

D_W11 
Operuje wiedzą i jest gotów do zastosowania 
w praktyce podstawowych zasad prowadzenia 
diagnostyki laboratoryjnej 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

D_W12 
Posiada wiedzę zakresie nauk 
humanistycznych i społecznych oraz w 
obszarze zdrowia publicznego 

P6U_W P6S_WG 

D_W13 
Wskazuje miejsca działalności dietetyka w 
ramach organizacji systemu ochrony zdrowia 
na poziomie krajowym 

P6U_W P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

D_U01 

Posiada umiejętności techniczne i manualne, 
związane z Dietetyką, posługuje się 
podstawowym sprzętem i aparaturą 
stosowanymi w praktyce zawodowej 

P6U_U P6S_UW 

D_U02 

Stosuje posiadane umiejętności z zakresu  
komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich 
rodzinami  i pracownikami własnej grupy 
zawodowej 

P6U_U P6S_UK 

D_U03 
Identyfikuje problemy pacjentów, klientów i 
grup społecznych 

P6U_U P6S_UW 

D_U04 

Podejmuje działania diagnostyczne, 
profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne, 
odpowiadające potrzebom pacjentów, 
klientów oraz grup społecznych 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

D_U05 
Korzystając z technologii informacyjnych 
pozyskuje i przechowuje dane 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

D_U06 Identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce P6U_U P6S_UW 

D_U07 
Interpretuje dane liczbowe związane z 
zawodem dietetyka 

P6U_U P6S_UW 

D_U08 
Prowadzi dokumentację dotyczącą jednostek, 
instytucji oraz podejmowanych działań 
zawodowych 

P6U_U P6S_UO 

D_U09 

Planuje, projektuje i realizuje działania z 
zakresu dietetyki, z uwzględnieniem 
obowiązujących norm oraz dostępnych 
warunków 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

D_U10 
Przygotowuje pisemne raporty oraz ustne 
prezentacje w oparciu o własne działania lub 
dane źródłowe 

P6U_U P6S_UW; P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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D_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6U_K P6S_KK 

D_K02 
Jest świadomy własnych ograniczeń i wie 
kiedy zwrócić się do ekspertów 

P6U_K P6S_KK 

D_K03 

Okazuje szacunek wobec indywidualnych 
pacjentów, klientów oraz grup społecznych. 
Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w 
niej różne role. 

P6U_K P6S_KR 

D_K04 
Odpowiednio określa priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P6U_K P6S_KK 

D_K05 
Właściwie rozwiązuje problemy, typowe dla 
działalności dietetyka 

P6U_K P6S_KR 

D_K06 
Realizuje zadania w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym 
przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy. 

P6U_K P6S_KK; P6S_KO 

D_K07 

Profesjonalnie formułuje opinie dotyczące 
pacjentów, klientów, grup społecznych w 
kontekście związanym z wykonywaniem 
zawodu. 

P6U_K P6S_KO; P6S_KR 

 
 

 


