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Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent naszej uczelni będzie posiadać 
podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii 
przygotowywania potraw. Będzie także posiadać umiejętność planowania racjonalnego 
żywienia dla różnych grup ludności, będzie potrafił przygotować potrawy wchodzące w skład 
poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), potrafił kontrolować jakość produktów 
żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne   
i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Będzie potrafił także dokonać 
oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski 
terapeutyczne. Absolwent będzie umiał ocenić wpływ choroby na stan odżywienia i wpływ 
żywienia na wyniki leczenia chorób, będzie też potrafił organizować żywienie indywidualne, 
zbiorowe i lecznicze dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Nasz absolwent 
będzie znał także zasady edukacji żywieniowej i będzie przygotowany do jej prowadzenia, 
znał język obcy   w   stopniu   pozwalającym   na   podstawową   komunikację,   znał   zasady   
etyczne   i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Studenci naszej 
uczelni będą odbywać praktyki zawodowe w szpitalach i innych placówkach związanych z 
obranym kierunkiem studiów. 

Specjalność fakultatywna „Dietetyka w sporcie”. 

Absolwent tej specjalności rozpoznaje potrzeby i preferencje żywieniowe grup klientów o 
szczególnych wymaganiach żywieniowych. Zdobywa umiejętności ustalania diety oraz 
zastosowania suplementów diety i preparatów dietetycznych w zależności od dyscypliny 
sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, podstaw medycyny 
sportowej   i   rekreacyjnej   oraz   rehabilitacji,   co   sprawia,   że   będzie   przygotowany   
do wspomagania procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły i masy 
mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości i szybkości, 
a także wspomagania procesu rehabilitacji.  Absolwent  specjalności  będzie  przygotowany 
do podjęcia pracy w placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach, salonach 
kosmetycznych, SPA, sanatoriach, placówkach turystycznych, firmach zajmujących się 
produkcją żywności lub suplementów diety. Będzie również przygotowany do podjęcia 
własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z 
prawidłowym żywieniem. 

Specjalność fakultatywna „Psychodietetyka”. 



W programie specjalności „Psychodietetyka” zawarto kilka przedmiotów ściśle związanych z 
psychologią człowieka (psychologia żywienia, psychologia osobowości i motywacji, problem 
nadwagi i otyłości w psychologii i medycynie). Wiedza uzyskana w ramach specjalności 
pozwoli absolwentom wykształcić umiejętność diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania 
i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, 
cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca). Absolwent uzyska teoretyczną i 
praktyczną wiedzę z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, 
ułatwiających skuteczną zmianę nawyków żywieniowych. Zdobędzie kompleksową wiedzę   
z zakresu dietetyki i psychologii jedzenia, co pozwoli mu na rozpoznawanie 
psychologicznych mechanizmów stosowanych przez pacjenta - klienta w odżywianiu się i na 
prawidłowe ułożenie programu modyfikacji nieprawidłowych zachowań jedzeniowych. 
Absolwent tej specjalności może pracować m.in. jako dietetyk w przychodniach i gabinetach 
specjalistycznych, prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych, być 
propagatorem zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i 
dietetycznej). 


