
Jak uczymy?
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana 
kadra z krajowych ośrodków akademickich. 
Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na 
miarę standardów europejskich, wśród których można 
wyróżnić: 
• pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się sta-

nowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zapla-
nowanych jadłospisów, 

• pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stano-
wiska komputerowe umożliwiające planowanie jadło-
spisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków, inter-
pretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia, 

• pracownię analiz i oceny jakości żywności/laborato-
rium chemiczne, gdzie odbywa się badanie właściwo-
ści i jakości produktów spożywczych,

• pracownię antropometryczną, gdzie dokonuje się oce-
ny stanu odżywienia, analizując skład ciała pacjentów 
z wykorzystaniem elektrycznej bioimpendancji.

 

czego uczymy?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest:
• nauka posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk 

o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia 
człowieka zdrowego i chorego, 

• zapobieganie chorobom żywieniowozależnym, 
• przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych  

i do współpracy z zespołem leczącym w zakresie pla-
nowania żywienia,

• nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego  
w ocenie stanu odżywienia,

• przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i syste-
matycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez 
uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.

Od roku akademickiego 2016/17 utworzono nową spe-
cjalność - dietetyka sportowa:
• przygotowanie do prowadzenia doradztwa żywienio-

wego dla osób podejmujących aktywność fizyczną 
rekreacyjną oraz sportową, a także dla osób modelu-
jących sylwetkę ciała, 

• przygotowanie do oceny żywienia i planowania żywie-
nia w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnie-
niem indywidualnych uwarunkowań,

• prawidłowe komponowanie posiłków i racji pokarmo-
wych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walo-
rów zdrowotnych pożywienia,

• prowadzenie edukacji żywieniowej i doradztwa żywie-
niowego dla różnych grup ludności, w tym dla osób 
podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fi-
zyczną.

Niech iNNi ci zazdroszczą
Nasza Uczelnia posiada pracownię antropometryczną oraz 
sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt 
komputerowy z dostępem do internetu. Studenci mają 
do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie. Korzystamy  
z pakietu MSDN. 

WeJdź Na Wyższy poziom
Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet - jego celem 
jest m.in. rozwijanie i poszerzanie wiedzy w obszarze 
żywienia człowieka i dietetyki z naciskiem na doskona-
lenie umiejętności prowadzenia prac badawczych przez 
studentów.

Dietetyka jest nauką interdyscyplinarną obejmującą nauki przyrodnicze i medyczne, a także społeczne. 
Odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju onto-
genicznego. Dietetyka zajmuje się także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz wpły-
wu odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego nie 
zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”. Profil kształcenia i dobór przedmiotów 
zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum 
zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.
Dietetyka to kierunek w PWSZ w Nysie kształcący studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zatem,
jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to PWSZ w Nysie jest 
Uczelnią dla Ciebie.

Wychodząc na przeciw 
potrzebom rynku pracy, 
uruchomiliśmy nową 
specjalność - dietetyka 
sportowa. Program 
specjalności oparty jest 
na efektach kształcenia 
gwarantujących absol-
wentowi tej specjalności 
profesjonalizm w pracy 
zarówno ze sportowca-
mi trenującymi różne 
dyscypliny sportowe 
zawodowo, jak i z oso-
bami traktującymi sport 
rekreacyjnie.
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prof. PWSZ w Nysie

specJaLNoŚci:
• dietetyka administracyjna
• dietetyka kliniczna
• dietetyka sportowa

Forma sTudiÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

uzyskaNy TyTuŁ zaWodoWy: 
licencjat

czas TrWaNia sTudiÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WyBraNe przedmioTy:
• analiza i ocena jakości żywności
• biochemia ogólna i żywności
• farmakologia i farmakoterapia
• higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
• kliniczny zarys chorób
• technologia żywności i potraw  

oraz towaroznawstwo

przedmioty na specjalności dietetyka  
administracyjna:
• kalkulacja kosztów i dokumentacja żywieniowa
• technologia potraw w żywieniu zbiorowym

przedmioty na specjalności dietetyka kliniczna:
• zajęcia praktyczne z dietetyki
• żywienie kliniczne

przedmioty na specjalności dietetyka sportowa:
• żywienie w sporcie
• suplementy diety i produkty spożywcze specjal-

nego przeznaczenia

prakTyki: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki semestralne - II, III i IV semestr)

uczeLNie parTNerskie:
• The Limassol College, Cypr
• Klaipeda State College, Litwa
• Universidade do Algarve, Portugalia 
• Slovak University of Agriculture in Nitra,  

Słowacja 
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 

Chorwacja

po sTudiach:
• praca w zawodzie dietetyka w szpitalnych dzia-

łach żywienia, sanatoriach, ośrodkach sporto-
wych i rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych,  
w hotelach, restauracjach i innych jednostkach 
żywienia zbiorowego

• praca w poradniach dietetycznych przy gabine-
tach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach 
odnowy biologicznej, fitness klubach, siłowniach

• prowadzenie własnej działalności gospodarczej  
w zakresie poradnictwa dietetycznego

• kontynuacja studiów na poziomie magisterskim 
w kraju lub za granicą

dieTeTyka
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