
Plan studiów podyplomowych 
 

  

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Nazwa studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, 

zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności 

ruchowej (w sporcie i rekreacji) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom 7 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 235 

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 
I semestr* 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Przedmiot Forma zajęć** 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia*** 

 
Anatomia i fizjologia 

przewodu pokarmowego 
seminarium 15 2 egzamin 

 
Patofizjologia przewodu 

pokarmowego 

seminarium 

ćwiczenia 
15 2 egzamin 

 Stan odżywienia człowieka 
seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 Podstawy żywienia 

klinicznego 

seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 Podstawy żywienia 

dojelitowego i 

pozajelitowego 

seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 Psychodietetyka i 

komunikacja z pacjentem 

seminarium 

ćwiczenia 
20 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 Fizjologia wysiłku 

fizycznego 
seminarium 

ćwiczenia 
25 2 

zaliczenie na 

ocenę 

 Żywienie zbiorowe seminarium 

ćwiczenia 
10 2 egzamin 

 Edukacja żywieniowa seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

Suma: x 125 13 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I 
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad   

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
***Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 



II semestr 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 
Forma zajęć** 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia*** 

 Diagnostyka laboratoryjna 
seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 
Podstawy farmakologii 

klinicznej 

seminarium 

ćwiczenia 
10 2 

zaliczenie na 

ocenę 

 
Mikrobiologia i 

parazytologia 
seminarium 10 2 

zaliczenie na 

ocenę 

 Suplementacja i fitoterapia 
seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 Kliniczny zarys chorób z 

zaleceniami dietetycznymi 

seminarium 

ćwiczenia 
15 3 egzamin 

 Żywienie w sporcie seminarium 

ćwiczenia 
20 3 egzamin 

 Zasady organizacji gabinetu 

dietetyka 

seminarium 

ćwiczenia 
10 1 

zaliczenie na 

ocenę 

 Elementy marketingu i 

zarządzania 

seminarium 

ćwiczenia 
10 2 

zaliczenie na 

ocenę 

 Działalność gospodarcza - 

aspekty ekonomiczne i 

prawne 

seminarium 

ćwiczenia 
15 2 

zaliczenie na 

ocenę 

Suma: x 110 17 x 

 

 

 Plan studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. 

   

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału               Nauk o Zdrowiu 

                                                                                                                  (nazwa wydziału) 

                    w dniu 25 maja 2017 r.   

              (data posiedzenia rady wydziału)  

 

 

…………………………………….  

              (podpis Dziekana) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad   

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
***Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 


