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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu ŻYWIENIE CZŁOWIEKA JAKO ELEMENT 

STYLU ŻYCIA 

Kod przedmiotu WL_WYB02 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Fakultatywny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  I rok II semestr 

Forma zajęć i godziny kontaktowe 

dla każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

  15 godz. 

Łącznie 15 godz. 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu biologii, chemii, podstaw anatomii 

człowieka w zakresie nauczania programowego szkoły 

średniej. 

 

Założenia i cele przedmiotu  Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy 

z zakresu podstawowych pojęć/definicji stosowanych 

w nauce o żywieniu człowieka, rolą, funkcjami makro- 

i makroskładników odżywczych, z zapotrzebowaniem 

energetycznym i odżywczym, objawami niedoborów i 

nadmiarów składników odżywczych; zaleceniami 

żywieniowymi, rodzajami stosowanych diet; 

stosowaniem produktów wzbogacanych oraz 

suplementów diety. Student będzie znał i potrafił 

stosować zasady żywienia, rozpoznawać zachowania 

antyzdrowotne i formułować zalecenia 

prozdrowotnego trybu życia, w tym żywienia; 

krytycznie oceniać sposób żywienia i udzielać zaleceń 

żywieniowej profilaktyki przewlekłych chorób 

niezakaźnych i motywować pacjentów do 

prozdrowotnych zachowań żywieniowych.  

Efekty kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1 - Zna konsekwencje 

niewłaściwego odżywiania, w tym 

długotrwałego głodowania, 

przyjmowania zbyt obfitych 

posiłków oraz stosowania 

niezbilansowanej diety.  

EK2 - Zna konsekwencje niedoboru 

witamin i składników mineralnych 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w 

sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. Nr 0, 

poz. 631) 

 

 

B.W19 

 

 

 

 

 

B.W20 
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oraz ich nadmiaru w organizmie 

EK3 - Zna zasady motywowania 

pacjentów do prozdrowotnych 

zachowań i informowania o 

niepomyślnym rokowaniu 

EK4 - zna zasady żywienia dzieci 

zdrowych i chorych, w tym 

karmienia naturalnego, szczepień 

ochronnych i prowadzenia bilansu 

zdrowia dziecka 

EK5 - zna zasady promocji zdrowia 

oraz główne kierunki działania, ze 

szczególnym uwzględnieniem roli 

elementów zdrowego stylu życia 

 

Umiejętności: 

EK6 - dostrzega oznaki zachowań 

antyzdrowotnych i 

autodestrukcyjnych i właściwie na 

nie reaguje 

EK7 - udziela porady w kwestii 

przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych i prozdrowotnego 

trybu życia 

 

Kompetencje społeczne 

EK8 - posiada świadomość 

własnych ograniczeń i umiejętność 

stałego dokształcania się 

 

 

D.W12 

 

 

 

E.W2 

 

 

 

 

G.W5 

 

 

 

 

 

D.U2 

 

 

 

D.U8 

Opis treści przedmiotu:  

1. Pojęcie stylu życia, w tym prozdrowotnego, żywienie jako najważniejszy jego element 

składowy. 

2. Bilans energetyczny; problemy nadwagi i otyłości w Polsce na tle innych krajów 

3. Makroskładniki ich funkcje 

4. Mikroskładniki- ich rola; konsekwencje zdrowotne niedoborów i nadmiarów 

5. Normy i zalecenia żywienia i ich praktyczne zastosowanie w profilaktyce chorób  

6. Rola wody oraz równowaga kwasowo-zasadowa 

7. Związki żywienia ze zdrowiem; konsekwencje błędów żywieniowych 

8. Zaburzenia odżywiania i ich uwarunkowania 

9. Mody żywieniowe; stosowanie diet alternatywnych – wegetariańskie, wegańskie, inne 

10. Żywność wzbogacana; znakowanie produktów wzbogacanych 

11. Suplementy diety – korzyści i zagrożenia; informacje (oświadczenia) dla konsumentów 

12. Zasady i zalecenia żywieniowe –zastosowanie w profilaktyce niezakaźnych chorób 

przewlekłych  

Metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem 

prezentacji Power Point). 

Seminarium z wykorzystaniem innych metod: 

prelekcji, pogadanki, dyskusji, pokazu z użyciem 

prezentacji PowerPoint, studium przypadku, filmu, 
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reklamy społecznościowej 

Pomoce dydaktyczne Tablica ścieralna z zestawem różnokolorowych 

markerów, tabele wartości odżywczych, przykładowe 

jadłospisy w żywieniu dietami zwyczajowymi oraz 

wegetariańskimi, wegańskimi, alternatywnymi; tabele 

wydatków energetycznych, plansza z piramidą 

żywieniową, prezentacje komputerowe, opakowania 

suplementów oraz produktów wzbogacanych, 

komputer, drukarka, rzutnik, ekran 

Język wykładowy polski Polski 

Punkty ECTS  1 

Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w seminarium - 15 godz. 

Praca własna - 10 godz. - przygotowywanie się do 

zajęć, zaliczenia 

Sumaryczne obciążenie studenta pracą - 25 godz. 

Literatura podstawowa 1.Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy 

nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2010 

3. Jarosz M., (red. nauk.): Normy żywienia dla 

populacji polskiej. IŻŻ, Warszawa 2017 (str. 

Interetowa IŻiŻ 

4. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie 

człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2010. 

5. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie 

człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2009  

6. Kunachowicz H., Przygoda B, Nadolna I, Iwanow 

K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 

PZWL, Warszawa 2017 

8 Piramida Żywieniowa 2018 z opisem. IŻiŻ, 

Warszawa 2018 (internet) 

9.Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych 

i potraw w programie Kcalmar.pro Baza internetowa 

IŻi Ż, Warszawa 2018 
Literatura uzupełniająca 10. Gertig H., Gawęcki J.: Słownik terminologiczny. 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008 

Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1-EK7: Zaliczenia w postaci testu teoretycznego.  

EK8: Obserwacja zachowań i formułowanych przez 

studentów opinii podczas zajęć 

Warunki zaliczania  1. Warunkiem zdania przedmiotu i przystąpienia do 

zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach 

seminaryjnych, czynny w nich udział oraz pozytywne 

oceny. 

2. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w 

postaci indywidualnej pracy uzgodnionej z osobą 

prowadzącą seminarium. 

3. Zaliczenie przedmiotu ma formę teoretyczną w 

postaci testów wielokrotnego wyboru z 30 pytaniami. 

Zaliczenie uzyskuje student, który osiągnął 
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przynajmniej 60% możliwych punktów. Skala ocen: 

<18 pkt – 2; 18-20 pkt – 3,0; 20-22 pkt – 3,5; 22-24 

pkt – 4,0; 24-26 pkt - 4,5; 27-28 pkt – 5; 29-30 pkt – 

5,5. 

4. Student ma prawo do przystąpienia do końcowego 

zaliczenia przedmiotu w jednym terminie 

podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ich 

formę i terminy ustala osoba prowadząca 

(odpowiedzialna) przedmiot fakultatywny.  

Nieuzyskanie pozytywnej oceny w terminie 

poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu. 

Prowadzący zajęcia (osoba 

odpowiedzialna) 

dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy 

Miejsce realizacji przedmiotu Siedziba Uczelni Łazarskiego, Centrum Nauk 

Podstawowych i Przedklinicznych, Warszawa, ul. 

Świeradowska 43 

 


