
 

UCHWAŁA NR 96/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Psychodietetyka  
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Psychodietetyka od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 96/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Psychodietetyka 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 205 godziny zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 60 
 
Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Podstawy żywienia i dietetyki 
człowieka 39 

15h wykład
5h seminarium 
19h warsztaty

zaliczenie  
z oceną 9 

2. Zdrowie publiczne 10 6h wykład
4 h warsztaty

zaliczenie  
z oceną 5 

3. Edukacja, prewencja i profilaktyka 
żywienia 34 

20h wykład
6h seminarium 
8h warsztaty

zaliczenie  
z oceną 9 

4. Postępowanie medyczne 16 12h wykład
4h warsztaty

zaliczenie  
z oceną 6 

Razem   29 

 
Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Aktywność fizyczna 20 20h warsztaty zaliczenie  
z oceną 8 

2. Psychologia jedzenia 15 9h wykład
6h warsztaty

zaliczenie  
z oceną 6 

3. Patologia jedzenia 25 6h wykład
19h warsztaty

zaliczenie  
z oceną 8 

4. Praktyczne metody pracy 
W obszarze psychodietetyki 46 46h warsztaty zaliczenie  

z oceną 9 

Razem   31 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Studia Podyplomowe „Psychodietetyka” 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Kod efektu uczenia się dla studiów podyplomowych 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych

WIEDZA 

SP_W01 
Zna podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka 
w różnych grupach wiekowych i w danych jednostkach 
chorobowych 

P7S_WG 

SP_W02 Zna podstawowe klasyfikacje i założenia podstawowych diet P7S_WG 

SP_W03 Zna obszary, które dotyczą zdrowia publicznego P7S_WG 

SP_W04 Zna podstawowe zagadnienia związane e-Health i m-Helath w 
promocji zdrowia 

P7S_WK 

SP_W05 Zna podstawowe pojęcia i cele edukacji zdrowotnej P7S_WG 

SP_W06 Zna patogenezę, objawy oraz sposoby diagnostyki i leczenia 
chorób dietozależnych 

P7S_WK 

SP_W07 Zna zasady prawne związane z systemem ochrony zdrowia P7S_WG 

SP_W08 Zna prozdrowotne form aktywności w różnych grupach 
wiekowych 

P7S_WK 

SP_W09 Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych barier 
związanych z redukcją masy ciała 

P7S_WG 

SP_W10 
Dysponuje specjalistyczną wiedzą psychologiczną dotyczącą 
kształtowania się i zmiany nawyków żywieniowych w różnych 
modelach żywieniowych 

P7S_WG 

SP_W11 
Dysponuje specjalistyczną wiedzą psychologiczną na temat 
podejść terapeutycznych w leczeniu zaburzeń odżywiania, 
które podkreślają istotność czynnika emocjonalnego. 

P7S_WG 

SP_W12 Zna klasyfikację zaburzeń odżywiania oraz ich obraz kliniczny P7S_WG 

SP_W13 Zna specyfikę funkcjonowania osób z różnymi zaburzeniami 
odżywiania 

P7S_WK 

SP_W14 Zna zagadnienia wiedzy z zakresu pomocy psychologicznej P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 Określa źródła, role i normy składników odżywczych P7S_UW 

SP_U02 Potrafi dobrać zalecenia dietetyczne do danych jednostek 
chorobowych P7S_UW 

SP_U03 Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu Zdrowia publicznego P7S_UW 

SP_U04 Potrafi zastosować e-Health i m-Helath w zdrowiu publicznym i 
promocji zdrowia 

P7S_UK 
P7S_UW 

SP_U05 Potrafi określać główne potrzeby zdrowotne grupy docelowej P7S_UW 

SP_U06 Potrafi opracować zalecenia dietetyczne w profilaktyce 
wybranych chorób dietozależnych P7S_UW 

SP_U07 Wykorzystuje w codziennej praktyce podstawy interakcji  
lekowych oraz leków z żywnością P7S_UW 

SP_U08 Umiejętność zaproponowania formy treningu danego pacjenta  P7S_UW 

SP_U09 Potrafi opisać jednostki ćwiczeniowe P7S_UW 

SP_U10 Posiada umiejętność pracy z pacjentem w zakresie działań 
pomocowych związanych z wyborami żywieniowymi P7S_UW 

SP_U11 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia w celu zmiany 
nawyków zdrowotnych P7S_UW 
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SP_U12 
Posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu psychologii i 
dietetyki w celu diagnozy i leczenia pacjentów z zaburzeniami 
odżywiania 

P7S_UW 

SP_U13 Potrafi współpracować z innymi specjalistami w zespole 
terapeutycznym. P7S_UO 

SP_U14 Potrafi scharakteryzować funkcjonowanie pacjentów z  
zaburzeniami odżywiania. P7S_UW 

SP_U15 Potrafi prowadzić dialog z pacjentem i jego rodziną P7S_UW 

SP_U16 Potrafi dopasować formę komunikacji do potrzeb i możliwości 
grupy docelowej P7S_UK 

SP_U17 Prowadzi kompleksowe porady żywieniowe P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Rozumie znaczenie działań promujących zdrowie w 
oddziaływaniu na zdrowie populacji P7S_KO 

SP_K02 Potrafi określić grupy populacji wśród których, w toku edukacji 
zdrowotnej, zastosowanie znajduje e-Health i m-Helath P7S_KO 

SP_K03 Świadomość ograniczeń w zakresie wiedzy medycznej P7S_KK 

SP_K04 

Słuchacz posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej 
zaburzenia z napadami objadania się, rozumie potrzebę 
doskonalenia osobistego i zawodowego z uwzględnieniem 
rozwoju interdyscyplinarnego potrafi adekwatnie określać 
priorytety w kontekście realizowanych przez siebie i innych 
zadań w pracy zespołowej 

P7S_KR 

SP_K05 

Zwiększenie świadomości słuchaczy w kontekście procesu 
zmiany nawyków żywieniowych, jak również zwiększą 
prawdopodobieństwo empatycznego reagowania na problemy 
osób doświadczających trudności na tym polu i umiejętności 
wspierania pacjentów w tym zakresie 

P7S_KO 

SP_K06 Słuchacz jest świadomy konieczności przestrzegania zasad 
etyki zawodowej w pracy z pacjentami P7S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 


