
 
 
 

 
 

SESJA V                                                                                                                             
20 – 21 lutego 2021 

 

ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ APLIKACJA MS TEAMS 
 

Sobota 20 lutego 2021 
 
Moduł IV Dietetyka pediatryczna od żywienia zdrowego dziecka po najczęstsze choroby wieku 
dziecięcego. 
GRUPA I nazwiska od A-Ko / GRUPA II nazwiska Ku-Ż 
 
godz. 9.00 – 10.30 (2 godz.), warsztaty GRUPA I 
mgr Małgorzata Grudniewska, Analizowanie przypadków klinicznych – ćwiczenia  
godz. 9.00 – 10.30 (2 godz.), warsztaty GRUPA II 
dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Analizowanie przypadków klinicznych – ćwiczenia 
 
godz. 10.45 – 12.15 (2 godz.), warsztaty  GRUPA II 
mgr Małgorzata Grudniewska, Analizowanie przypadków klinicznych – ćwiczenia  
godz. 10.45 – 12.15 (2 godz.), warsztaty GRUPA I 
dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Analizowanie przypadków klinicznych – ćwiczenia 

 
12.15 – 13.00  przerwa obiadowa 

 
Moduł V Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego, metabolicznych oraz alergiach 
Pokarmowych 
godz. 13.00 – 14.30 (2 godz.), wykład, 
prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Żywienie w zaburzeniach  czynnościowych przewodu pokarmowego 
godz. 14.45 – 16.15 (2 godz.), wykład,                                                                                                      
prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Żywienie z chorobach zapalnych jelit 
 
godz. 16.30 – 17.15 (1 godz.), wykład,                                                                                                                                                                                                  
dr hab. Dorota Myszkowska, Alergie pokarmowe 
godz. 17.15 – 18.45 (2 godz.), wykład,                                                                                                       
dr hab. Dorota Myszkowska, Zasady dietoterapii w alergiach pokarmowych      

 
 
 



 
 
 

 
 

Niedziela  21 lutego 2021 
 

godz. 9.00 – 9.15 TEST 10 pytań – ZALICZENIE MODUŁ IV WYMAGANE LOGOWANIE 
do MS Teams KONTEM W DOMENIE @STUDENT.UJ.EDU.PL 16 
 
godz. 9.15 – 10.00 (1 godz.) semianrium,                                                                                                        
dr Agnieszka Piątek-Guziewicz, Żywienie w chorobach wątroby i dróg żółciowych 
 
godz. 10.15 – 11.00 (1 godz.), warsztaty,                                                                                                      
mgr Agnieszka Dąbek, Analizowanie przypadków klinicznych 
 
godz. 11.15 – 12.00 (1 godz.), warsztaty,                                                                                                      
mgr Maria Przyborowska-Sapek, Analizowanie przypadków klinicznych 
 
Moduł VII Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu nowotworów.                                                          
Żywienie w chorobach reumatologicznych    
godz. 12.00 – 12.45 (1 godz.), semianrium,                                                                                                         
mgr Maria Przyborowska-Sapek, Łuszczycowe zapalenie stawów. Rekomendacje żywieniowe. 
Charakterystyka zaleceń żywieniowych, w przypadku chorób współistniejących 
 
godz. 13.15 – 16.15 (4 godz.), warsztaty,  
mgr Maria Przyborowska-Sapek, Komponowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych w przypadku ŁZS 
oraz chorób współistniejących 
 
 
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. 

 


