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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100 Rektora UJ z 2 października 2017 r. 

Program kształcenia na studiach podyplomowych 
Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna 

Wydział Wydział Lekarski  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Jednostka prowadząca studia pody-
plomowe  

Wydział Lekarski  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nazwa studiów Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna 
Klasyfikacja ISCED 0912 
Poziom PRK Poziom 7 PRK 

Rada Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego aktualnie nie planuje włączenia kwalifikacji do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opłata za studia (całość) 4500 zł
Język Studia prowadzone w języku polskim 
Imię i nazwisko kierownika studiów 
podyplomowych  

Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło 

Informacje o studiach 1. Dane teleadresowe jednostki (adres, telefon, fax): 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20 
Tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67 
e-mail: studia@mckp.uj.edu.pl 

2. Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 

3. Materiały dostępne w sekretariacie: 
materiały informacyjne o studiach podyplomo-
wych 

4. Dokumenty wymagane od kandydata na studia 
podyplomowe:  

a) poświadczona przez pracownika uczelni kopia dy-
plomu ukończenia studiów wyższych co najmniej 
pierwszego stopnia, a w przypadku lekarzy dyplo-
mu ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub 
lekarsko-dentystycznym, 

b) kwestionariusz osobowy, według wzoru określo-
nego w załączniku do Zarządzenia Rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w sprawie dokumentacji 



2 

przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych 
w Uniwersytecie Jagiellońskim lub podanie ERK – 
w przypadku studiów podyplomowych, na które 
rekrutacja prowadzona jest w systemie Elektro-
nicznej Rejestracji Kandydatów.  

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretaria-
cie MCKP UJ lub przesłać pocztą.  
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą 
konieczne jest przesłanie kopii dyplomu ukończe-
nia studiów wyższych poświadczonych notarialnie 
za zgodność z oryginałem.  

6. Terminy zajęć: 
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych 
(sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określo-
nym w planie studiów. 
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie in-
formacje dotyczące studiów będą zamieszczane 
na stronie internetowej MCKP UJ. 

Ogólne cele kształcenia  Celem studiów podyplomowych „Żywienie w zdrowiu 
i chorobie- dietetyka kliniczna” jest kształcenie specja-
listów w zakresie obecnie stosowanego holistycznego 
podejścia do pacjenta, które zakłada planowanie diet 
leczniczych, leczenie żywieniowe oraz modyfikację 
zachowań żywieniowych osób zdrowych zgodnie 
z zasadami medycyny opartej na faktach, przy 
uwzględnieniu elementów psychodietetyki oraz bro-
matologii.  
Program studiów został opracowany przez zespół eks-
pertów z zakresu medycyny, dietetyki, psychologii, 
psychoterapii oraz farmacji.  
Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, in-
terdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycz-
nej w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywie-
nia,  żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz inte-
rakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach 
medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia 
chorób. Program studiów został poszerzony o elemen-
ty bromatologii i enologii, jako dziedzin współtowa-
rzyszących żywieniu człowieka.  
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał 
wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia człowieka 
na różnych etapach rozwoju i biegu życia, żywienia 
klinicznego, technik motywacji i wsparcia pacjenta 
w dietoterapii, psychodietetyki, a także związku po-
między żywnością a lekami,  będzie umiał posługiwać 
się różnymi metodami analizy stanu odżywienia i bu-
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dowy organizmu. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę 
z zakresu enologii.  

Różnice w stosunku do innych stu-
diów podyplomowych o podobnie 
zdefiniowanych celach i efektach 
kształcenia prowadzonych na uczel-
ni 

W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych 
zostanie położony nacisk na powszechne obecnie cho-
roby, w których żywienie odgrywa kluczową rolę.  
Poruszona zostanie tematyka modnych diet 
z uwzględnieniem Evidence Based Medicine oraz Evi-
dence Based Nutrition.  
Słuchacze dodatkowo otrzymają możliwość poszerze-
nia swojej wiedzy z zakresu psychodietetyki, bromato-
logii, enologii oraz żywienia sportowców, ponieważ są 
to elementy stanowiące ważny aspekt holistycznego 
podejścia do choroby. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: 
a) Dietetycy, którzy ukończyli studia z zakresu: diete-

tyki, żywienia człowieka, technologii żywności, 
b) Lekarze, 
c) Osoby z wyższym wykształceniem medycznym co 

najmniej drugiego stopnia w zakresie: pielęgniar-
stwa, farmacji, współpracujące z lekarzem lub sa-
modzielnie realizujące zadania w zakresie żywie-
nia. 

Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
O Przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, 
z zastrzeżeniem postanowień pkt 2. 

2. Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na 
przyjęciu poza kolejnością zgłoszeń nie więcej niż 
3 osób, przewidziane zostały dla osób zgłoszonych 
przez szpitale uczestniczące w porozumieniu 
z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia 
współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersytec-
kiej Sieci Szpitali Szkolących”.  

3. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, wa-
runkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: 

a) zwarcie z Uniwersytetem Jagiellońskim umowy 
o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, 

b) wniesienie opłaty za I semestr studiów, 
Limit przyjęć (od … do) Min. 30  osób  

Max. 45 osób 
Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

30 

Liczba semestrów 2 
Opis zakładanych efektów kształce-
nia dla studiów podyplomowych 

Wg wzoru w zał. nr 2. 

Plan studiów  Wg wzoru w zał. nr 3. 
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Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowa-
niem do poszczególnych semestrów, przypisanymi do 
modułów punktami ECTS, liczbą godzin kontaktowych 
(w przypadku modułów, których realizacja wymaga 
bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i 
słuchaczy), zaznaczeniem modułów obowiązkowych 
oraz podlegających wyborowi przez słuchacza, okre-
śleniem rodzaju oceny podsumowującej w module 
kształcenia.  

Sylabusy poszczególnych modułów 
kształcenia składające się na pro-
gram studiów podyplomowych 
uwzględniające metody weryfikacji 
efektów kształcenia osiąganych 
przez słuchaczy  

Wg wzoru w zał. nr 4. 

Wymogi związane z ukończeniem 
studiów (praca końcowa/egzamin 
końcowy/inne) 

W trakcie trwania studiów słuchacz zobowiązany jest: 
1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich modułów obję-

tych programem studiów. Zaliczenie wszystkich 
modułów warunkuje dopuszczenie słuchacza do 
egzaminu końcowego (szczegółowe warunki zali-
czenia poszczególnych modułów kształcenia zosta-
ły określone w sylabusach).  

2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego  
obejmującego zakres materiału prezentowanego 
podczas trwania studiów. 
Egzamin końcowy składa się z części testowej oraz 
z części praktycznej: 
Część testowa składa się ze 100 pytań obejmują-
cych zagadnienia omawiane w poszczególnych 
modułach. Za każdą poprawną odpowiedź słu-
chacz uzyskuje jeden punkt. Warunkiem zaliczenia 
testu jest uzyskanie wyniku na poziomie co naj-
mniej 60% poprawnych odpowiedzi. 
Część praktyczna polega na przygotowaniu jadło-
spisu siedmiodniowego w programie komputero-
wym dla pacjenta ze współtowarzyszącą jednostką 
chorobą lub odmiennymi wymaganiami fizjolo-
gicznymi, wpływającymi na dietę.  
Jadłospis oceniany będzie według 5 kryteriów: 

a) spełnienie wymagań energetycznych jednostki  
b) prawidłowy rozkład makro i mikroskładników 
c) uwzględnieniem restrykcji związanych z zapotrze-

bowaniem w konkretnym stanie fizjologicznym lub 
chorobie 

d) dopasowanie jadłospisu do trybu życia jednostki 
e)  komponowanie posiłków zgodnie z zaleceniami 
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norm żywieniowych  
Każde z powyższych kryteriów oceniane będzie od 0 
do 4 punktów. Maksymalnie słuchacz może  uzyskać 
20 punktów. Warunkiem zaliczenia części praktycznej 
jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% 
poprawnych odpowiedzi ze wszystkich kryteriów (uzy-
skanie co najmniej 12 punktów).  
3. Termin egzaminu określa harmonogram studiów. 
4. Zaliczenie wszystkich modułów oraz pozytywny 

wynik z egzaminu końcowego uprawniają do 
otrzymania świadectwa ukończenia studiów po-
dyplomowych. 

5. Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na 
świadectwie ukończenia studiów podyplomowych) 
wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzy-
skanych z egzaminu końcowego według następu-
jącej skali: 
112 - 120   bdb (5.0) 
102 - 111   db plus (4.5) 
  92 -  101  db (4.0) 
  82 -  91    dst plus (3.5) 
  72 - 81     dst (3.0) 
    0 - 71     ndst (2.0)

prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło 
Kierownik  
Studiów podyplomowych     _______________________________ 

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. nadzw. 
Dyrektor  
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego   _______________________________ 

prof. dr hab. med. Maciej Małecki  
Dziekan  
Wydziału Lekarskiego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum_______________________________ 


