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SYLABUS

rok akademicki 2021/2022 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Socjokulturowe aspekty żywienia Kod modułu DT. 1.068

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: I □ II □ III■ IV □ V □ VI □ Se™estr 1 2 3 4 - 5 "  6 7 8 9 □
studiów: 10 □ 11 □ 12 D

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy ■ fakultatywny □

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 5

Seminarium (S) 10

Ćwiczenia (Ć) -

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 5

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 15

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

5
5

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 25

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1

Cele kształcenia: Celem kształcenia jest ukazanie możliwości zastosowań społecznej perspektywy 
interpretacyjnej w odniesieniu do problematyki żywienia człowieka, z uwzględnieniem zachowań 
żywieniowych, a także zaburzeń stanu odżywienia. Zjawiska te zostaną ulokowane w kontekście społeczno- 
kulturowym, wskutek czego studenci będą postrzegali zachowania żywieniowe, a także ich efekty w postaci 
zaburzeń stanu odżywienia, nie tylko jako kwestie jednostkowe, ale powiązane z szerokim kontekstem 
życia ludzi, z uwzględnieniem elementów psychologicznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i 
innych, a także będą potrafili dostrzegać / identyfikować bariery o takim charakterze ograniczające 
efektywność edukacji żywieniowej.___________________________________________________________
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Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć;______________________________________________________________

Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

* wpisz symbol

WIEDZA

K_W 12 

K W 13

• Zna i opisuje wieloaspektowe, socjokulturowe, 
ekonomiczne i psychologiczne uwarunkowania 
zachowań żywieniowych i zdrowia, a także zna ich 
implikacje w dietetyce praktycznej, z uwzględnieniem 
roli socjalizacji w rodzinie w kształtowaniu i zmianie 
zachowań żywieniowych, a także innych aspektów 
wkładu nauk społecznych do wiedzy o 
uwarunkowaniach zachowań żywieniowych

• Rozumie i potrafi wyjaśnić społeczne i ekonomiczne 
uwarunkowania zdrowia i choroby, mając 
świadomość, że w panoramie społecznych 
determinantów zdrowia kluczową rolę odgrywają 
zachowania powiązane z kontekstem życia ludzi.

Zaliczenie pisemne -  
student generuje 

odpowiedź
W

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K_K 01

• Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy 
zwrócić się do innych specjalistów, a zwłaszcza do 
ekspertów z zakresu nauk o zachowaniu w sytuacji, Przedłużona

K K 07 gdy istnieją przesłanki wskazujące na psychospołeczne obserwacja przez Wtło zaburzeń odżywiania się i stanu odżywienia opiekuna/nauczyciela
• Formułuje opinie dotyczące zachowania pacjentów, 

klientów i grup społecznych, uwzględniające 
kontekstowe uwarunkowania zachowań

prowadzącego

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)',
Egzamin pisemny -  student generuje/rozpoznaje odpowiedź {esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)', 
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini -  clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ WYKŁADÓW:

• Socjologia żywienia jako nowa subdyscyplina socjologiczna: obszar zainteresowań badawczych 
(m.in. rola czynników kulturowych, strukturalnych i in. w kształtowaniu wzorów żywienia), 
możliwości zastosowań w dietetyce.

• Socjologia ciała: ciało jako fenomen społecznie (s)konstruowany, m.in. w efekcie praktyk 
zdrowotnych. Perspektywy teoretyczne w naukowych analizach ciała człowieka: perspektywa 
naturalistyczna, perspektywa konstrukcjonizmu społecznego. Analiza Chrisa Shillinga koncepcji

______„ciało jako projekt”; wybrane społeczne funkcje procesów kreowania ciała zgodnie z normami
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obowiązującymi w danej kulturze / grupie społecznej; „projekty ciał” jako tworzywo osobowej i 
społecznej tożsamości. Przegląd koncepcji z obszaru socjologii ciała człowieka: „tyrania szczupłego 
ciała” (tyrany o f  slenderness), piękno jako opresja (beauty as an opressioń) i ich rola w 
kształtowaniu wzorów żywienia.

• Funkcje jedzenia: funkcja biologiczna; funkcje psychospołeczne, w tym m.in. jedzenie jako forma 
okazywania i doznawania uczuć, strategia radzenia sobie ze stresem (stress-induced eating\ stres 
jako czynnik hypofagii/hyperfagii), jako wyraz lęku, jedzenie jako nagroda lub kara (emotional 
eating), strategia integrowania grupy społecznej etc.; funkcje kulturowe jedzenia, w tym m.in. 
religijne, wspólnotowe etc.

• Socjalizacja a żywienie: rola rodziny w kształtowaniu wzorów żywienia i wyborów żywieniowych; 
Kurta Lewina koncepcja „strażnika żywieniowego” (nutritional gatekeeper); możliwości zastosowań 
w prewencji zaburzeń odżywiania; aplikacje w edukacji żywieniowej.

• Podstawy socjologii otyłości: otyłe ciało w kontekście kulturowej presji posiadania ciała szczupłego, 
kwestia odpowiedzialności za otyłość w kontekście postępów genetyki otyłości i in.

TREŚĆ SEMINARIÓW:
• Socj okuł turo we aspekty zaburzeń odżywiania się i stanu odżywienia z uwzględnieniem anoreksji 

psychicznej, bulimii i otyłości. Anoreksja i bulimia jako zespoły chorobowe uwarunkowane 
psychologicznie i kulturowo. Socjokulturowe aspekty genezy otyłości. Postawy społeczne wobec 
osób z zaburzeniami stanu odżywienia jako funkcja współczesnej kultury. Otyłość jako piętno -  
wpływ społecznej reakcji na jakość życia osób otyłych; ich względność historyczna i kulturowa.

• Społeczne nierówności w zdrowiu jako wiodący problem zdrowia publicznego w XXI stuleciu -  
definicja, skala problemu, z uwzględnieniem sytuacji w Polsce, znaczenie raportu Blacka w rozwoju 
problematyki badawczej społecznych nierówności w zdrowiu, interpretacja: hipoteza selekcji 
zdrowotnej, hipoteza materialna, hipoteza kulturowa. Nierówności społeczne a wzory odżywiania.

TREŚCI SAMOKSZTAŁCENIA:

• Przygotowanie i przedstawienie grupie prezentacji multimedialnej ilustrującej wybrany problem 
szczegółowy, omawiany w czasie zajęć. Wykaz zagadnień do wyboru studenci otrzymują na 
pierwszym spotkaniu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
Podstawowa:

1. Skrzypek M. (red.), Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym. Wyd. UM w Lublinie, Lublin 2018.
2. Skrzypek M., Kulik T. (red.), Dietetyka praktyczna w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyd. KUL, Lublin 2016.
3. B. Tobiasz-Adamczyk (red.), Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2013.
4. I. Niewiadomska, A. Kulik, A. Hajduk, Jedzenie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
5. J. Gawęcki, W. Roszkowski (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa 2012, cz. II pt. 

„Uwarunkowania sposobu żywienia się społeczeństwa”, s. 119-240.
6. I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007, rozdziały 6, 7 i 8, s. 90-140.
7. M. Skrzypek, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Ujęcia teoretyczne, ich ewolucja i 

recepcja, Wyd. KUL, Lublin 2011, r. „Ciało w ujęciu socjologicznym”, s. 241-247.
Uzupełniająca

8. M. MacLachlan, Culture and Health, John Wiley and Sons, Chichester-New York 1997.
9. C. Shilling C., Kultura, „rola chorego” i konsumpcja zdrowia, tłum. M. Korzewski, w: P. Sztompka, M. 

Boguni-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków 200uy: 8, s. 733-755.
10. M. Skrzypek (red.). Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin 

badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby. Wyd. KUL, Lublin 2014.
11. M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, 

Wyd. KUL, Lublin 2013, rozdziały:
12. M. Blaxter, Zdrowie, Wyd. Sic!, Warszawa 2009.
13. A. Ostrowska, Styl życia a zdrowie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999;
14. A. Ostrowska, Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Wyniki badań warszawskich, IPiSS, Warszawa 2009._____
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15.1. Heszen, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Wyd. SWPS, 
Warszawa 2008, r. „Dwie funkcje jedzenia w odpowiedzi na nasilenie stresu dnia codziennego”, s. 167-184.

16. B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wyd. UJ, Kraków 2000.
17. B. Lubań - Plozza, W. Póldinger, F. Kroger, B. Wasilewski, Zaburzenia psychosomatyczne w praktyce

_______lekarskiej, PZWL, Warszawa 1995,_______________________________________________________________
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
• Obowiązkowa obecność na wykładach i seminariach.
• Pozytywny wynik końcowego zaliczenia pisemnego, obejmującego treści zajęć i merytoryczną zawartość 

wskazanej literatury przedmiotowej.
• Przygotowanie i przedstawienie podczas seminarium prezentacji multimedialnej (jest to forma zaliczenia 

samokształcenia).

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Chodźki 1, pok. 162, tel. 81- 448-69-02

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
Dr hab. n. hum., dr med. Michał Skrzypek

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
Dr hab. n. hum., dr med. Michał Skrzypek, mgr Karolina Szczygieł

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

Data sporządzenia sylabusa: 
30.06.2019 r.


