
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XXV/2018 

Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

 

Efekty kształcenia sprawdzane przy przyjmowaniu kandydatów 

na studia drugiego stopnia na kierunek Dietetyka 

 

 

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien: 

1. Znać składniki żywności i ich funkcje, umieć przedstawić charakterystykę żywieniową 

makroskładników, witamin i składników mineralnych (budowa, rola w organizmie, 

zapotrzebowanie, źródła w żywności).  

2. Potrafić scharakteryzować metabolizm białek, tłuszczów i węglowodanów. 

3. Umieć przedstawić metabolizm energii w ustroju, w tym podstawowe zagadnienia 

dotyczące przemiany materii i energii w organizmie. 

4. Potrafić dokonać charakterystyki towaroznawczej tłuszczów, białek i węglowodanów.  

5. Umieć wyjaśnić kryteria i założenia norm żywienia. 

6. Potrafić omówić żywność funkcjonalną i jej wykorzystanie w żywieniu.  

7. Znać zagadnienie fortyfikacji i wzbogacania żywności.  

8. Potrafić wyjaśnić zasady znakowania żywności. 

9. Umieć przedstawić charakterystykę i założenia podstawowych diet stosowanych 

w redukcji masy ciała. 

10. Potrafić omówić zespół metaboliczny, jego diagnostykę i terapię.  

11. Umieć przedstawić dietoterapię wybranych jednostek chorobowych (cukrzyca, kamica 

nerkowa, kamica żółciowa). 

12. Potrafić podać przykłady i scharakteryzować kuchnie regionalne. 

13. Znać podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. 
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Egzamin testowy składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru (z proponowanych trzech 

wariantów odpowiedzi). 

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/12072-sk%C5%82adniki_%C5%BCywno%C5%9Bci_i_ich_funkcje.html

