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Czas trwania studiów 6 semestrów 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom 6 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Dyscypliny 

1] nauki o zdrowiu (40 ECTS) 

2] nauki o kulturze fizycznej (60 ECTS - 

dyscyplina wiodąca) 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 

Efekty uczenia się dla kierunku DIETETYKA.  
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: 

Kod 
składnika 
opisu PRK 



WIEDZA 

K_W01 Definiuje pojęcia wprowadzające do anatomii i fizjologii 
człowieka. Wyjaśnia zagadnienia z anatomii człowieka z 
uwzględnieniem układu pokarmowego, jego budowy i 

funkcji. Wymienia funkcje i określa budowę układu ruchu, 
układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego. 

Wymienia elementy i funkcje układów moczowo-płciowego, 
nerwowego oraz narządów zmysłów. Wskazuje gruczoły 

wydzielania wewnętrznego, określa ich funkcje dla 
organizmu człowieka. Zna podstawy równowagi kwasowo-

zasadowej i wodno-elektrolitowej oraz fizjologii krwi. 

P6S_WG 

 

  

K_W02 Opisuje rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz 
metody ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska. 

Przedstawia zasady promocji edukacji ekologicznej. 

P6S_WG 

  

K_W03 Opisuje psychologiczno-pedagogiczne założenia  edukacji 
żywieniowej i zdrowotnej. 

P6S_WK 

  

K_W04 Rozpoznaje psychologiczne i etyczne problemy 
wykonywania zawodu dietetyka. 

P6S_WK  

K_W05 Wymienia  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z 
dietetyką, w tym rozumie i zna pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P6S_WK 

  

K_W06 Analizuje założenia zdrowia publicznego.  
Opisuje podstawowe funkcje zdrowia publicznego na rzecz 

ochrony zdrowia zbiorowości i na rzecz osób 
indywidualnych.  

P6S_WK 

P6S_WG 

  

K_W07 Opisuje pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze 
zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla 

dyscyplin naukowych: nauki o kulturze fizycznej i nauki o 
zdrowiu, właściwych dla  kierunku dietetyka. 

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W08 Wyjaśnia zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu (stylu) 
życia. 

Wyjaśnia  mechanizmy działania i skutki uboczne zabiegów 
fizycznych i aktywności ruchowej związanych z 

wykonywanym zawodem dietetyka (w tym promotorem 
zdrowia). 

P6S_WK 

  



K_W09 

  
Charakteryzuje przemiany  biochemiczne podstawowych 

składników odżywczych (węglowodanów, tłuszczów, 
aminokwasów, witamin).  

Wymienia i charakteryzuje rodzaje białek występujących w 
surowcach żywnościowych. 

Opisuje budowę, właściwości chemiczne i funkcjonalne 
węglowodanów w żywności. Rozpoznaje i opisuje fizyczne, 
chemiczne i biologiczne właściwości składników żywności. 

P6S_WG 

  

K_W10 Wyjaśnia zmiany zachodzące w żywności pod wpływem 
różnych procesów technologicznych. 

P6S_WG 

  

K_W11 

  

Wskazuje zawartość substancji rakotwórczych i 
mutagennych w żywności.  

P6S_WG 

   

K_W12 

  
Identyfikuje czynniki decydujące o jakości zdrowotnej 

żywności. Definiuje pojęcie i uwarunkowania 
bezpieczeństwa żywności. Wymienia substancje 

nieodżywcze obecne w żywności i ich źródła.  
Wymienia i rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń chemicznych 
najczęściej występujących w żywności. Definiuje zagrożenia 

biologiczne, których źródłem może być żywność.  

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W13 

  
Definiuje pojęcia chemii ogólnej. Wymienia i wyjaśnia 

przebieg procesów chemicznych i biochemicznych. 
P6S_WG 

  

K_W14 Definiuje biochemię jako naukę o życiu. P6S_WG  

K_W15 Opisuje strukturę komórki, która stanowi podstawowe 
środowisko dla przebiegu wszystkich procesów 

metabolicznych organizmu. 

P6S_WG 

   

K_W16 Wyjaśnia rolę enzymów i hormonów – opisuje ich budowę i 
działanie, także podczas aktywności fizycznej człowieka. 
Wymienia i charakteryzuje rodzaje białek i ich wpływ na 

rozwój i zdrowie człowieka. 

P6S_WG 

  

K_W17 

  
Wyjaśnia zasady wykonywania badań diagnostycznych w 

naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu.  
Charakteryzuje rodzaje badań, materiału diagnostycznego 

oraz metody laboratoryjne. 
Określa wpływ czynników zaburzających wyniki końcowe 

badań laboratoryjnych.    

P6S_WG 

  



K_W18 

  
Klasyfikuje mikroorganizmy. 

Dokonuje podziału drobnoustrojów.  
Wskazuje znaczenie fizjologiczne i patologiczne 

mikroorganizmów w środowisku, ze szczególnym 
uwzględnieniem drobnoustrojów przewodu pokarmowego. 

Określa ich wpływ na zdrowie człowieka aktywnego 
fizycznie.  

P6S_WG 

  

K_W19 Opisuje podstawowe zasady higieny obowiązujące przy 
produkcji żywności oraz systemy zapewnienia jakości 

zdrowotnej żywności stosowane w przetwórstwie żywności.   

P6S_WK 

  

K_W20     Rozpoznaje suplementy diety, także dla osób aktywnych 
fizycznie.  
Definiuje i potrafi wymienić kryteria żywności ekologicznej.  

P6S_WK 

  

K_W21 Wyjaśnia interakcje między żywnością a lekami. Wylicza i 
opisuje rodzaje oddziaływań między lekami i organizmem w 

zależności od jego stanu zdrowia.  
Wskazuje znaczenie terapii żywieniowej w procesie 

terapeutycznym, prozdrowotnym. Prezentuje sposoby 
zmniejszania ryzyka wystąpienia interakcji pomiędzy lekami 

a żywnością, także w sporcie i rekreacji. 

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W22 Wymienia i definiuje rodzaje oraz  źródła zanieczyszczeń 
chemicznych najczęściej występujących w żywności i 

środowisku, także sportowo-rekreacyjnym.  
Rozpoznaje zagrożenia biologiczne, których źródłem może 

być żywność.  
Opisuje podstawowe zasady higieny obowiązujące przy 
produkcji żywności oraz systemy zapewnienia jakości 

zdrowotnej żywności stosowane w przetwórstwie żywności.  
Wskazuje podstawy prawne i wymienia wymagania 

związane z zapewnieniem jakości wytwarzanej żywności.  
Wyjaśnia rolę bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. 

P6S_WG 

  

K_W23 Wymienia i opisuje techniki stosowane w ocenie jakości 
żywności. Przedstawia metody oznaczania jakości żywności.  

Identyfikuje normy jakości żywności, także w sporcie i 
rekreacji. Opisuje zasady pobierania prób do analiz.   

P6S_WG 

  
  

K_W24 Wyjaśnia zasady dobrej praktyki przemysłowej GMP oraz 
GLP. 

Definiuje i opisuje systemy HACCP oraz TQM.  

P6S_WG 

  



K_W25 Wymienia różne grupy drobnoustrojów ważnych w 
technologii żywności i żywieniu (zarówno tych pożądanych, 
stosowanych celowo w procesach technologicznych, jak i 
szkodliwych, będących przyczyną zatruć pokarmowych, 

również podczas uprawiania aktywności fizycznej).  

P6S_WG 

  
  

K_W26 Wskazuje zmiany mikrobiologiczne zachodzące w wyniku 
procesów technologicznych.  Wyjaśnia procesy 

technologiczne stosowane w 
  produkcji żywności oraz przygotowywaniu i 

przechowywaniu surowców i potraw –  wskazuje ich wpływ 
na jakość produktów spożywczych. Klasyfikuje  maszyny i 

urządzenia do obróbki wstępnej surowca i obróbki cieplnej.  
Opisuje procesy mycia i sterylizacji urządzeń, maszyn i 

naczyń do produkcji żywności.  
Opisuje obróbkę wstępną i cieplną surowców.  

Objaśnia zasady projektowania pomieszczeń produkcyjnych 
i ekspedycyjnych.  

Rozpoznaje techniki zabezpieczania żywności przed 
zepsuciem. 

P6S_WG 

  

K_W27  

Wyjaśnia podstawy działań interwencyjnych wobec 
jednostek oraz grup społecznych, w tym uprawiających 

zwiększoną aktywność fizyczną.  

P6S_WK 

  

K_W28 Wyjaśnia procesy patomechanizmów zaburzeń wybranych 
układów regulacyjnych występujących w organizmie 

człowieka. Opisuje procesy odczynu zapalnego.  
Objaśnia  zaburzenia układu termoregulacji (skutki hipo-, 

hipertermii) m.in. podczas aktywności fizycznej. 
Prezentuje etiopatologię wybranych chorób będących 

skutkiem  zaburzeń funkcjonowania układów organizmu 
człowieka (krążenia, trawiennego, oddechowego, 

nerwowego, dokrewnego), m.in. w wyniku uprawiania lub 
nieuprawiania aktywności fizycznej.  

Opisuje skutki  zaburzeń gospodarki białkowej, 
węglowodanowej, lipidowej,  jak i  gospodarki wodno-
elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej.  

P6S_WG 

 

  



K_W29 Opisuje zasady żywienia noworodków i niemowląt, 
karmienie naturalne i sztuczne. 

Tłumaczy zasady wprowadzania nowych produktów w 
diecie niemowlęcej.  

Charakteryzuje  żywienie dzieci.  
Przedstawia  zasady stosowania preparatów odżywczych i 

leczniczo-odżywczych  dla niemowląt i dzieci.  
Wymienia zasady i warunki sporządzania posiłków dla 

niemowląt zdrowych i chorych.  
Wymienia potrzeby żywieniowe dzieci w wieku szkolnym i 
młodzieży, szczególnie uprawiających aktywności fizyczną. 
Wyjaśnia zasady żywienia w chorobach wieku dziecięcego.  

Opisuje zasady żywienie w chorobach metabolicznych.  

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W30 Wskazuje zasady postępowania dietetycznego w alergiach 
pokarmowych, chorobach metabolicznych i genetycznych 

dzieci i młodzieży oraz osób uprawiających sport i rekreację 
(asortyment i zastosowanie preparatów bezglutenowych).  

Zna wskazania i przeciwwskazania do uprawiania 
aktywności fizycznej. 

P6S_WG 

  

K_W31 Przedstawia  aktualny stan wiedzy z zakresu alternatywnych 
sposobów żywienia człowieka.  

Wymienia i charakteryzuje poszczególne diety. Wskazuje 
wady i zalety diety wegetariańskiej.  

Charakteryzuje dietę śródziemnomorską z uwzględnieniem 
jej roli profilaktycznej i leczniczej.   

Klasyfikuje diety bardzo niskoenergetyczne oraz wskazuje 
ich zastosowanie kliniczne.  

Ocenia  niezbilansowane diety redukcyjne.  
Potrafi racjonalnie ocenić wartości odżywcze tych diet i 

przewidywać skutki zdrowotne ich krótkotrwałego i 
przewlekłego stosowania.  

Wymienia i definiuje zbilansowane i popularne diety 
alternatywne, podaje charakterystykę alternatywnych 

modeli żywienia. 

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W32 

 

 

  

Określa stan odżywienia organizmu.  
Definiuje normy żywienia i wyżywienia, przedstawia 

zastosowanie tych norm.  

P6S_WK 

  



K_W33 Wskazuje związek pomiędzy prawidłowym odżywianiem, a 
wzrostem, rozwojem i prawidłowym funkcjonowaniem 

organizmu. 
Rozpoznaje źródła pokarmowe składników odżywczych. 

Analizuje nadmiary i niedobory składników pokarmowych.  
Przedstawia wartość energetyczną składników pożywienia 

oraz zapotrzebowanie energetyczne organizmu.  
Wyjaśnia podział i charakterystykę żywieniową grup 

produktów spożywczych.  

P6S_WK 

P6S_WG 

  

K_W34 Klasyfikuje miejsce zawodu dietetyka w systemie organizacji 
ochrony (służby) zdrowia oraz w systemie promocji 

zdrowego stylu życia, na poziomie krajowym i 
międzynarodowym. 

Przedstawia ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze promocji 

zdrowia, rekreacji, sportu, turystyki. 
  

P6S_WK 

  

K_W35 
Definiuje  pojęcia związane z treningiem sportowym.  

  

P6S_WK 

  

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Stosuje posiadane umiejętności z zakresu  komunikacji z 
pacjentami,  ich rodzinami  i własnej grupy zawodowej, 
analizuje problemy komunikowania się z pacjentami w 

zależności od rodzaju choroby, zaburzeń i stanu rozwoju. 

P6S_UK  

K_U02 

  
Analizuje problemy komunikowania się z pacjentami i 
klientami w zależności od rodzaju choroby, wyjaśnia 

znaczenie umiejętności komunikowania w procesie promocji 
zdrowia.  

Potrafi brać w udział w merytorycznej debacie w środowisku 
specjalistów, a także pacjentów i klientów oraz ich rodzin, 

przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska. 

P6S_UK 

  

K_U03 Prezentuje  posiadaną wiedzę, przedstawia i 
rozwiązania  złożonych  i nietypowych  problemów oraz 

wykonuje zadania w warunkach określonych i 
nieokreślonych przez optymalny dobór źródeł oraz 

informacji z nich pochodzących. Analizuje informacje. 

P6S_UW 

  



K_U04 Opisuje działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej 

właściwe dla studiowanego kierunku studiów. Wybiera 
właściwe metody i narzędzia diagnostyczne. 

P6S_UO 

P6S_UW 

  

K_U05 Proponuje działania z zakresu dyscyplin : nauki o kulturze 
fizycznej i nauki o zdrowiu, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących norm 
oraz dostępnych warunków.  

P6S_UO 

P6S_UW 

  
  

K_U06 Przedstawia wpływ procesów technologicznych na 
przemiany biochemiczne żywności. 

P6S_UU 

  

K_U07 Opisuje zagrożenia jakości zdrowotnej żywności. 
Analizuje przyczyny zagrożeń zdrowia związanych z 

żywnością.  
Rozróżnia przydatność produktów do zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas przygotowywania żywności.  

P6S_UW 

  

K_U08 Rozpoznaje najbardziej bezpieczne opakowania do 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych. 

Stosuje niezbędny sprzęt i aparaturę. 

P6S_UW 

  

K_U09 Przedstawia  przydatność stosowania suplementów diety 
dla wybranych pacjentów.  

Opisuje  wpływ leków i suplementów na trawienie, 
wchłanianie i wydalanie składników pożywienia oraz wpływ 
żywności i jej składników na aktywność biologiczną leków. 

Rozpoznaje  błędy i zaniedbania ww. problemach. 

P6S_UW 

  

K_U10 

 

  

Ocenia  wpływ procesów technologicznych na stan 
mikrobiologiczny żywności.   

P6S_UO 

P6S_UW  

K_U11 Stosuje pomiary laboratoryjne z zastosowaniem metod 
analitycznych stosowanych do oznaczania jakości żywności. 

Opisuje i próbki potraw i produktów w sposób zgodny z 
procedurą laboratoryjną.  

P6S_UW 

  

K_U12 Opisuje zatrucia  
pokarmowe wywołane przez mikroorganizmy z żywności, 

także podczas aktywności fizycznej. 

P6S_UW 

  

K_U13 Stosuje programy, sprzęt i aparaturę na użytek różnych 
przedmiotów specjalistycznych objętych programem 

P6S_UW 

  



studiów. W swoich działaniach posługuje się metodologią 
badań naukowych. 

K_U14 Analizuje  i dokumentuje doświadczenia specjalistyczne, 
zachowując bezpieczeństwo stanowiska pracy. Przedstawia 

wnioski po przeprowadzonych doświadczeniach. 

P6S_UO 

P6S_UW 

  

K_U15 Analizuje wyniki badań diagnostycznych w stanie zdrowia 
oraz w przebiegu wybranych chorób.  

Powiązuje  uzyskane wyniki z wiedzą dotyczącą   
odpowiedniej diety, także wśród osób aktywnych fizycznie. 

Przedstawia swoje stanowisko  dyskusji merytorycznej. 

P6S_UK 

P6S_UW 

  

K_U16 Stosuje  diety indywidualne dla osób zdrowych i chorych, 
zarówno dorosłych, jak i dzieci, także aktywnych fizycznie. 

Przedstawia wnioski co do zawartości indywidualnej 
optymalnej diety  

na podstawie wywiadu.  
Opisuje w formie ustnej wyniki własnych działań i 

przemyśleń.  
Przedstawia ocenę ilościową i jakościową sposobu żywienia. 

Rozpoznaje błędy i zaniedbania ww. problemach. 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_UW 

  
  

K_U17 Komunikuje  się z rodzicami niemowląt i dzieci w temacie 
żywienia  

dzieci oraz z pacjentami dorosłymi, używając 

specjalistycznej terminologii. 
Przedstawia informacje na temat diet i racjonalnego 

żywienia. 

P6S_UK 

  

K_U18 Opisuje potrzeby żywieniowe noworodków i niemowląt.  
Przedstawia  zalecenia  co do karmienia naturalnego i 

sztucznego 

Stosuje odpowiednie żywienie w chorobach wieku 
dziecięcego.  

Proponuje zasady postępowania dietetycznego w alergiach  
pokarmowych i celiakii u dzieci i młodzieży.  

Identyfikuje błędy i zaniedbania ww. problemach. 

P6S_UW 

  

K_U19 Proponuje organizację  pracy indywidualnej i w zespole. 
Gromadzi  zebrane dane dotyczące żywienia noworodków i 

niemowląt i dzieci.  

P6S_UO 

  



K_U20 Analizuje wartość odżywczą żywności, posiłków  i ocenia 
stopień realizacji  

norm żywieniowych przy zastosowaniu odmiennych 
sposobów  

żywienia, a także zbilansowanych i popularnych diet 
alternatywnych. 

P6S_UW 

  

K_U21 Rozpoznaje diety alternatywne.  
 Analizuje wartość odżywczą  stopień realizacji norm 

żywieniowych przy zastosowaniu odmiennych sposobów 
żywienia.  

Prezentuje w praktyce  wady i zalety diet alternatywnych 
oraz  

racjonalne możliwości ich stosowania w profilaktyce i  
terapii żywieniowej.  

Stosuje  do realizacji ww. zadań sprzęt i aparaturę 

P6S_UW 

  

K_U22 Stosuje właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania 
problemów i realizacji zadań, w tym zaawansowane techniki 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P6S_UW 

K_U23 Prezentuje wyniki badań biochemicznych i wykorzystuje je 
do postępowania dietetycznego. 

Ustala zawartość i skład jadłospisów z 
pacjentami  uwzględniając trening osób aktywnych 

fizycznie. 

P6S_UW 

  

K_U24 Kontynuuje uczenie się permanentne, w celu podnoszenia 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Komunikuje się z 

innymi osobami w ramach zadań zespołowych. 

P6S_UU 

P6S_UO 

  

K_U25 Prezezntuje sprawność motoryczną i ruchową z zakresu 
wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych i 

zdrowotnych) niezbędnych w pracy trenera personalnego i 
dietetyka w sporcie i rekreacji. 

P6S_UW 

  

K_U26 Stosuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

  

P6S_UK 

K_U27 Przedstawia indywidualny jadłospis dla osób o zwiększonej 
aktywności fizycznej oraz dla osób uprawiających 

wyczynowo sport w różnych dyscyplinach.  

P6S_UW 

  



K_U28 Analizuje dzienniczek żywieniowy  i przeprowadza wywiad z 
osobami uprawiającymi sporty na poziomie wyczynowym i 

rekreacyjnym.  
 

 P6S_UW  

K_U29 Posługuje się zasadami  pracy dietetyka w sztabie 
szkoleniowym w wybranych dyscyplinach sportu 

wyczynowego.  
 

 P6S_UW  

K_30 Stosuje różne techniki motywacji do podejmowania  

aktywności fizycznej (sport, rekreacja)  jako działań 
wspierających  osiąganie wybranych efektów dietetycznych. 

P6S_UK  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K_K01 Przestrzega zasad właściwej  relacji wobec pacjenta, klienta, 
grupy społecznej oraz dba o ich dobro. 

P6S_KR 

  

K_K02 Identyfikuje  znaczenie zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności  

za produkcję żywności wysokiej jakości oraz  
wykonywania pracy dietetyka i trenera personalnego.  

P6S_KK 

  

K_K03 Jest świadomy  posiadanej wiedzy i umiejętności 
zawodowych. 

Identyfikuje korzyści i zagrożenia  ze stosowania 
suplementów diety.  

P6S_KK 

  

K_K04 Uzasadnia i bierze odpowiedzialność za podejmowane  
przez siebie decyzje. 

Postępuje zgodnie ze zobowiązaniami społecznymi, 
wykonuje pracę  na rzecz środowiska społecznego. 
Organizuje działania na rzecz interesu publicznego. 

Myśli i działa na rzecz przedsiębiorczości.  

P6S_KO 

  

K_K05 Rozumie  potrzebę i dostrzega znaczenie  uczenia się przez 
całe życie.  

Śledzi i uzupełnia bieżące informacje w zakresie technologii 
żywności. 

Ma świadomość  znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych. 

P6S_KK 

  

K_K06 Ma świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy  
zwrócić się do ekspertów. 

P6S_KK 

  



K_K07 Identyfikuje priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania. 

Dyskutuje nad problemami etycznymi  i moralnymi 
związanymi z wykonywaniem zawodu dietetyka, a także 

trenera personalnego. 

P6S_KK 

  

K_K08 Wykazuje postawę zapewniając bezpieczeństwo własne i 
otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa i 

higieny  pracy. 
Współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym, w celu 
zapewnienia ciągłości opieki nad klientem i pacjentem. 

P6S_UO 

  

K_K09 Identyfikuje nowości i na bieżąco uzupełnia informacje w 
zakresie technologii żywności i żywienia. 

P6S_KK 

  

K_K10 Bierze pod uwagę  priorytety służące realizacji określonego  
przez siebie lub innych zadania. 

P6S_KK 

  

K_K11 Formułuje znaczenie ról zawodowych, stosuje zasady etyki  
zawodowej.  

P6S_KR 

  

K_K12 Bierze odpowiedzialność za opinie dotyczące pacjentów, 
klientów, grup społecznych w kontekście związanym z 

wykonywaniem zawodu  
dietetyka, a także trenera personalnego. 

P6S_KK 

  

K_K13 Postępuje zgodnie z aktualną wiedzą  w stosowaniu diet  
alternatywnych w swojej praktyce zawodowej. 

P6S_KR 

  

K_K14 Dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz 
wybranych umiejętności ruchowych niezbędnych do 

wykonywania zadań przez dietetyka i trenera personalnego 
w pracy zawodowej. 

P6S_KR 

  

K_K15 
Działa na rzecz propagowania  i zdrowego stylu 

życia poprzez aktywność fizyczną  

P6S_KK 

  

K_K16 
Bierze odpowiedzialność za formułowanie i przygotowanie 

zaleceń wpływających na zmianę masy ciała i masy 
mięśniowej w zależności od wybranej dyscypliny 

sportowej.  Odpowiada na zmieniające się zapotrzebowanie 
związane z różnymi etapami treningu.  

P6S_KO 

  

 


