
 

 

 

SESJA I 
MODUŁ I PODSTAWY DIETETYKI 

10 - 11 października 2020 
ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ APLIKACJA MS TEAMS 
 

Sobota 10 października 2020 
godz. 9.00 – 9.15 
prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło / mgr Agnieszka Dąbek , Inauguracja  
godz. 9.15 – 10.45 (2 godz.), wykład, 
prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Mikrobiota jelitowa. Rola diety oraz czynników zewnętrznych w 
kształtowaniu się składu mikrobioty.                                                                                                    
godz. 11.00 – 12.30 (2 godz.), wykład,   
prof.  Beata Kuśnierz-Cabala, Analiza badań laboratoryjnych w jednostkach chorobowych  z uwzględnieniem 
ryzyka niedoborów żywieniowych 

12.30 – 13.00  przerwa obiadowa 
godz. 13.00 – 14.30  (2 godz.), wykład,    
prof. Małgorzata Bała, Evidence- based Dietetics (EBD)  zastosowanie praktyczne 
godz. 14.45 – 16.15 (2 godz.), wykład,                                                                                                     
dr Robert Pajdo, Fizjologia przewodu pokarmowego 
godz. 16.30 – 17.15 (1 godz.), wykład,                                                                                                     
dr Robert Pajdo, Oś mózg-jelito- mikrobiota  

 
ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ APLIKACJA MS TEAMS 

 
Niedziela  11 października 2020 

godz. 9.00 – 9.45 (1 godz.) seminarium,    
dr Jadwiga Helbin, Zasady zdrowego żywienia. Piramida zdrowego żywienia                  
godz. 9.45 – 10.30 (1 godz.), seminarium,      
dr Jadwiga Helbin, Wywiad dietetyczny  
godz. 10.45 – 11.30 (1 godz.), seminarium,      
mgr Paulina Głodo, Obliczanie zapotrzebowania kalorycznego 
godz. 11.45 – 12.30 (1 godz.), seminarium, 
dr Agata Skop-Lewandowska, mgr Paulina Głodo, Ocena antropometryczna i bioimpedancja stanu 
odżywienia. Jak rozpoznać niedożywienie 
godz. 12.45 – 14.15 (2 godz.), warsztaty komputerowe  
dr Agata Skop-Lewandowska, dr Jadwiga Helbin Bilansowanie diety zdrowej osoby     
godz. 14.30 – 16.15 (2 godz.), warsztaty komputerowe 
dr Agata Skop-Lewandowska, mgr Paulina Godo, Planowanie diety Analizowanie przypadków klinicznych 



 

 

 

 
Uprzejmie informujemy, iż podane godziny przerw są orientacyjne i decyzję o tym, kiedy nastąpi przerwa w trakcie wykładu 
podejmuje wykładowca.  

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas 
wykładów prowadzonych zdalnie (e-wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów studiów 
podyplomowych, prowadzonych przez MCKP CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem 
autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa 
autorskie przysługują autorowi i MCKP CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych 
materiałów bez zgody Autora i MCKP CM jest zabronione. Użytkownik może pobierać lub drukować materiały Autorów (teksty, 
grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny 
użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia. Opracowanie materiałów Autorów, powinno odbywać się z 
wykorzystaniem legalnego oprogramowania. 

 


