Wydział Żywienia Człowieka
dietetyka
Program kształcenia koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu studentów do wykorzystania
zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych.
Absolwenci mają wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym
dietetycznego wspomagania leczenia schorzeń przewlekłych, możliwości dietoprofilaktyki chorób
żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Są specjalistami w zakresie planowania
i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego np. w szpitalach, domach opieki, żłobkach,
sanatoriach. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw (catering), prowadzić badania
naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Posiadają umiejętności pracy z ludźmi
zdrowymi i chorymi, kierowania zespołami ludzkimi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.
W programie studiów I stopnia znajdują się m.in.: fizjologia człowieka, żywienie człowieka, kliniczny
zarys chorób, kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy farmakologii, podstawy technologii
gastronomicznej, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, poradnictwo dietetyczne.
Natomiast w programie studiów II stopnia znajdują się m.in.: patofizjologia kliniczna, dietetyka
sportowa z elementami fizjologii wysiłku, dietetyka w wieku prokreacyjnym i rozwojowym,
dietoprofilaktyka, etnodietetyka, poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, preparaty dietetyczne
i suplementy diety, psychologia kliniczna.
Studenci kierunku dietetyka zdobywają doświadczenie zawodowe i doskonalą umiejętności w czasie
praktyk odbywających się w szpitalach, poradniach dietetycznych i placówkach edukacyjnych. Wydział
dysponuje również własną Poradnią Dietetyczną, w której studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne.

Po tym kierunku można pracować w:
•
•
•
•
•
•

publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
instytucjach naukowo-badawczych
poradniach żywieniowych i dietetycznych
zakładach żywienia zbiorowego, zakładach obsługujących szpitale, sanatoria i domy opieki oraz
pacjentów indywidualnych
placówkach sportowych
szkolnictwie

Absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego
poradnictwa dietetycznego.

STUDIA I STOPNIA Uzyskany tytuł: licencjat
Przedmioty rekrutacyjne: biologia lub chemia
STACJONARNE
•
•
•

przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
•
•
•

przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7
semestrów)

STUDIA II STOPNIA Uzyskany tytuł: magister
Rekrutacja: dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka; średnia ocen ze studiów I stopnia
STACJONARNE
•
•
•

przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

kontakt: wzcz.sggw.pl; dwnzck@sggw.edu.pl; tel. (22) 593 70 04

