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Edukacja żywieniowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.L10B.0542.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Wyka

Pozostali prowadzący Joanna Wyka

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poznanie pojęcie zdrowia, choroby, poznanie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia
oraz przyczynach i skutkach nieprawidłowego sposobu odżywiania. Poznanie czynników żywieniowych
wpływających na rozwój chorób żywieniowozależnych, poznanie reguł postępowania dietetycznego w ich
leczeniu. Celem jest zdefiniowanie celów edukacji żywieniowej, klasyfikacja poradnictwa zdrowotnego ze względu
na jednostkę chorobową, poznanie podstawowych elementów technologii informacyjnej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
cele edukacji żywieniowej, klasyfikuje poradnictwo
zdrowotne ze względu na jednostkę chorobową, zna
podstawowe elementy technologii informacyjnej

NŻD6_ P6S_WG11 Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie opracować materiały edukacyjne
w poradnictwie żywieniowym, udzielić wskazówek
prozdrowotnych dla osób zdrowych i chorych, potrafi
zorganizować edukacje żywieniową

NŻD_ P6S_UK09 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
szerzenia wiedzy żywieniowej wśród osób zdrowych
i chorych, potrafi zasugerować poradę medyczną,
współpracuje z wielodyscyplinarnym zespołem.

NŻD_ P6S_KK02 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia audytoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.       Opracowanie jadłospisów dla indywidualnego pacjenta chorującego na
wybraną chorobę żywieniowozależną (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie). Praktyczne
przygotowanie warsztatów żywieniowych.

2.       Praktyczne przygotowanie wybranych posiłków dla poszczególnych
pacjentów (np. ziemniaki gotowane w nieosolonej wodzie, ciasteczka owsiane,
hamburger z soi, sałatka jarzynowa). Porównanie zmodyfikowanych składów
 odżywczych posiłków z tradycyjnymi

3.       Opracowanie materiałów do przeprowadzenia edukacji żywieniowej
pacjenta z chorobą żywieniowozależną. Założenia diety, produkty zalecane,
przeciwwskazane. Broszury, plakaty informacyjne, prezentacje multimedialne

4.       Przedstawienie opracowanych materiałów w grupach. Zaliczenie ćwiczeń

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Dyskusja, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia audytoryjne Prezentacja 100%

Wymagania wstępne
żywienie człowieka I, żywienie człowieka II, sojo-ekonomiczne uwarunkowania żywienia

Literatura
Obowiązkowa

Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, B. Woynarowska, PWN, Warszawa, 2008 2.Edukacja prozdrowotna. J.1.
Gromadzka-Ostrowska, D.Włodarek, Z. Toeplitz, Wyd. SGGW, Warszawa, 2003 3.Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki.
Tom I. red. P. Podolec. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007
4. Pol-HEALTH. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie polaków, M. Jarosz, Wyd. IŻŻ, Warszawa 20062.
5.Praktyczny podręcznik dietetyki, M. Jarosz, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2010 6, Zarys oceny żywienia. Gronowska – Senger A
Wyd. SGGW, 2009 7, Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. (tom 3) J. Gawęckiego PWN 2010 8. Zastosowanie
epidemiologii w badaniach żywieniowych. B. Pietruszka, Wyd. SGGW, 2001
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD6_ P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie objawy i przyczyny chorób dietozależnych oraz sposoby ich leczenia chorób w
oparciu o zidywidualizowaną dietę

NŻD_ P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz
gastronomii w rozwiązywaniu problemów zawodowych

NŻD_ P6S_UK09
Absolwent potrafi przygotować opracowania pisemne, wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z
zakresu żywienia człowieka i dietetyki, prezentować je i uzasadniać swoje stanowisko oraz
dokumentować działania związane z zawodem dietetyka, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz
dostępnych warunków


