
Zakład Dietetyki Klinicznej

Uińwet̂ yte\'û Tê ẑnego°w L ł y ż n i k  Nr 6 do Uchwały Senatu Nr CCXXI/2018 z dnia 19.12.2018 roku 
?n-nQż 1 .nblin. ul. W. Chodźki 1 pok. ^___________________ _____________________ _ _______
t e l .  8 1 448-69-02, sekretariat tel. 81 44U-WHJU SYLABUS 

e-mail: dietetyka@umlub.pl

rok akademicki 2021/2022 - cvkl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Edukacja żywieniowa Kod modułu DT.1.070

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: -

Poziom studiów: I (licencjackie) ■  II (magisterskie) III (jednolite magisterskie) 1 (doktoranckie)

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne

Rok studiów: 1 Ti TU u /  w  \ n  -  Semestr 1 2  3 4 5 6 *  7 8 9 
1 I III *IV V VI , . .  l ostudiów: 10 11 12

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy ■ fakultatywny

Język wykładowy: polski ■ obcy

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S) 25

Ćwiczenia (Ć) 20

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 15

Forma nakładu pracy studenta
(uclzial w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 55

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

15
25

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 95

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 4

Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o możliwościach kształtowania racjonalnych i odpowiedzialnych 
zachowań w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób żywieniowo zależnych.
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod wery fikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:

mailto:dietetyka@umlub.pl
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Senatu Nr CCXXI/2018 z dma 19.12.2018 roku

Numer
efektu

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

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

* w p is z  s y m b o l

WIEDZA

K W 12
Definiuje zadania edukacji żywieniowej 
Objaśnia etapy procesu edukacji żywieniowej 
Zna zasady i bariery w komunikacji z pacjentem, 
uwarunkowania kontaktu.

Zaliczenie
pisemne/ustne

W

UMIEJĘTNOŚCI

K U 01 
K 1103 
K U 07 
K U 18 
K U 25

Prawidłowo formułuje cele i założenia edukacji żywieniowej 
Określa problematykę oraz tematykę planowanego 
postępowania

Zaliczenie
pisemne/ustne

w

Potrafi.przygotować konspekt materiału edukacyjnego ze 
szczególnym uwzględnieniem wybranych treści przekazu oraz 
przeprowadzić symulowaną edukację edukacyjną z 
wykorzystaniem różnych form i materiałów.
Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i ocenić stan 
odżywienia pacjenta. Uzyskane wyniki w sposób jasny i 
rzeczowy przedstawia pacjentowi. Opracowuje projekt 
wykorzystując pośrednie i bezpośrednie metody przekazu. 
Potrafi, opracować proste strategie promujące bezpieczną i 
zdrową żywność dla osób indywidualnych i grup 
populacyjnych.

Wykonanie zadania ć, s

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K K 02 
K K 05 
K_K 06 
K K 09

Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi 
potrzebę konsultacji medycznej Wykonanie zadania ć

Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji 
dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz 
jego możliwych następstw1 i ograniczeń.
Wykazuje umiejętność współpracy w grupie.
Prezentuje postawę promującą zdrowie

Ocena aktywności 
studenta na 

zajęciach i sposób 
prezentacji 
określonego 
zagadnienia

ć, s

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
Egzamin pisemny -  student generuje/rozpoznaje odpowiedź (esej. raport; krótkie slrukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru/M CQ/; 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 koinoetencii społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:
* Prawdy i mity o wybranych produktach spożywczych
• Cele, zadania i metody edukacji żywieniowej
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• Modelowy schemat planowania i oceny systemu komunikacji w edukacji żywieniowej
• Model poradnictwa dietetycznego zaproponowany przez EFAD (European Federation of the Association of 

Dietitians)
Ćwiczenia:

• Opracowywanie i przygotowywanie materiałów do prowadzenia poradnictwa żywieniowego
• Poradnictwo dietetyczne w wybranych jednostkach chorobowych -  zajęcia symulacyjne
• Ocena zachowań żywieniowych i stanu odżywienia 

Seminaria:
• Karta dietetyczna
• Analiza rynku produktów' spożywczych i producentów żywności 

Sa m okształcen ie:
• Wykonanie projektu materiałów dydaktycznych i pomocy zawodowych________________________

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 2003.
2. Hasik J., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 2000.
3. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H.: zasady żywienia człowieka. WSiP. Warszawa 2000
4. Gawęcki .1., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne cz. 1 -3. PWN, Warszawa 2009
5. Roszkowski W.: Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. SGGW, Warszawa 2005
6. Jarosz M.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL, Warszawa 

2008 Elsevier 2014
7. Contento 1.: Edukacja Ży wieniowa. PWN Warszawa 2018.
8. Szponar B. Mechanizmy manipulacji zachowaniami żywieniowymi a ryzyko rozwoju otyłości. Obesitologia w 
ujęciu interdyscyplinarnym : podręcznik. Pod red. nauk. Michała Skrzypka, s. 181-191, bibliogr. poz. 35.
Literatura uzupełniająca:
7. Jarosz M. (red.): Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. 1ŻŻ, Warszawa 2010
8. Wlodarek D., Lange E., Kozłowska L.: Dietoterapia. PZWL, Warszawa 2014
9. Peckenpaugh N.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier 2014
10. Maine M., Hartman B., McGiiley D.: Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: komputer, rzutnik multimedialny, program Kcalmar.pro__________
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie zleconych zadań, uzyskanie pozytywnej oceny 
z zaliczenia końcowego.

Nazwa i adres jednostki prow adzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Zakład Dietetyki Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, tek: 81 448 69 02, e-mail:
dietetYka@umlub.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
dr n. med. Bogdan Szponar

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia
dr n. med. Bogdan Szponar, mgr Karolina Goral

Podpis Kierow nika jednostki prowadzącej zajęcia
lioiCZ!

ublinie

10.07.2019

Podpis Dziekana

PRtjłOZIEKAN

Di^Sb. Michał Skrzypek 

Data sporządzenia sylabusa

Wydziału N/juk o zdrowiu 
Uniwersytetu M< Uchh/ei o w Lublinie

r
Dr hab. n. o zdr. ( r̂pżyna Iwfenowicz-Palus


