
Załącznik nr 1

do załządzenia Rektora nr 97f2012

SYLABUS KARTA PMEDMIoTU/MoDUŁU
Nazwa pzedmiotu/modufu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kieruntu1
Praktyka zawodowa (250 h)

Punkty
ECTS

10Nazwa w j. angielskim
Student practice

Jednostlę(ł realizująca(e) pzedmiovmoduł (ingrytuvkatedra)
Katedra Higieny Żyłlienia Człowieka
Kierownik paedmiotu/modułu
mor inż' Paulina Nowaczvk
Kierunek studiów
Dietetvka

Poziom I Profil
l stopień l praktvcznv

semes$
IV

$psctarnosorMocluly:
Cateńno dietetvcznv/Doradzłwo i konsultacie dietafuczne

speqanzacja

RoDZAJE zAJĘc l lcH WYMIAR GoDzlNovVY
(zaiecia zorqanizowane i oraca ułasna studenta)

Forma studiÓw: stacionarne Forma studiów: niestacionarne
- Wvkładv - \Ąfvkładv
- ówiczenia _ Ówiczenia
- inne z udziałem nauczvciela 5 _ inne z udziałem nauczvciela 5
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cEL PRzEDMloTu'MoDt Łu
Poznanie zasad funkcjonowania prywatnej i pzyszpitalnej poradnidietetycznej. Zapoznanie z zadaniami

dietetyka pracuiącego indywidualnie lub stanowiacego częśl interdvscyplinarneqo zesDołu teraoeufuczneoo.
METODY DYDAKTYCZNE

- 250 godzin - praktyka w poradni dieteĘcznej (metabolicznej, diabetologicaej, zaburzpń odĘwiania) prywatnej,
przyszpitalnej lub w ośrodkach sanatoryjnych, ośrodkach typu spa&wellnes lub domach wczasowych prowadących
dietoterapię.
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E 1 . Posiada podstawy teofetyczne z zakresu prowadzenia wywiadów z1rłioniowych, opracowywania
planu modyfikacji sposobu zywiania i sĘlu życia oraz układarria prawidłowo zbilarrsowarrych
jadłospisów dla osób zdrowych i osób chorych z róarych grup populacyjnych
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E2.Łryzy wiedzę z zakresu Żyrłięńa cźowieka i dietetyki z nowo poznawaną literaturą z zakresu
psychologii zywienia i sposobów komunikowania się z pacjentem; wykorzysĘe tę zintogrowaną wiedzę
do teor€tyczn€go poznania i zrozumieilia problemów napotykanych przy bezpośrednim kontakcie z
pacjentem
E3. Potafi przedstawiÓ pacjentowi następstwa nieodpowiedniego pobrania poszczególnych składnikÓw
pokarmowych w odniesieniu do zaburzeń rozwoju fizycznego, umysłowego, psychicanego oraz udziału
w rozwoju przewlekĘch niezakaŹrrych chońb dietozależnych
E4. Dysponując danymi o stanie zdrowią stanie odĄrłienią sposobie Ąrricnia i stylu życia pacjentą
pod opieką doświadczonego dietetyka/specjalisty z zakresu zywienią ustala z paojentem nadrzędne cele
leczenia dietetycznego ukierunkowane, w zaleŻnści od stanu pacjenta i wysĘujących jednostek
ohorobowych' na istotną poprawę stanu zdrowia ijakości życia pacjąrta lub na całkowite wyleczenie
E5. Ustala z pacjentem możliwy do rzeozylvistego wdroŻnniazakres mlian w sposobie zywienia i innych
aspektach stylu Ącia (w tym przode wszystkim poziomie aktyrłności fizacznej) pozwalających na
osiągtięcie ustalonych wcześniej celów
E6. Potrafi dostosować metodę zbierania informacji o aktua|nym sposobie żywienia i stlu Ęcia pacjenta
do jego możliwości intelektualnych i poznawczych (metody opierające się na biezącym notowaniu i/lub
w połączeniu z metodami wagowyni, badania opierające się na wywiadzie, metody kwestionariuszowe)
E7. Iden$fikuje alctualnę i wcześniejsze nieprawidłorvości w zakesie nawyków i zachowań
pacjsnta/pensjonariusza oraz podejmuje próbę definiowania pierwotrrych zródeł Ęch błędów
E8' Uczestniczy w opracorłaniu planu zindywidualizowanego postępowania dietetycznego u
pacjenta/klienta uwzględniając wszystkie potrzeby pacjenta
E9. Potrafi opracować autorską bazę danych do ńierania wyjściowych darrych na temat sposobu
żywienią sĘlu Życią stanu zdrowia i stanu od'żywięnia pacjenta oraz do śledzenia anian Ęch
par8rnetrów w toku procesu leozenia dietetycznego' pozwalającą na określenie efęktyvmości
prowadzonego leczenia z uwzględnieniem punltów czasorłych osiągnięcia pośrednicb i końcołvych
efektów leczenia
El0. Na poziomie indyrridua|nego poradnictwa Ąlłieniowego stosuje metody leczenia żywieniowego
2godne z aktualnymi rekomendacjami i zaleceniamijednostek stanowiących autorytet w dziedzinie
leczenia łwieniowego (w Ęm. InsĘtufu Żywności i Żywienią cry jednostek naukowo-badawcrych) i
nię namża pacjenta na niebeąieczeństwa związanę u stosowanian praktyk żywieniowych, których
skuteczność nie zostalawoześnĘ potwierdzona odpowiednimi badaniami naukowymi
E l 1 . omawiając zagadnienia związane z Żywieniem człowieka i dietetyką potrafi dostosować język
wypowiedzi" zakes w1'powiedzi i wykofzyst}.wane narzędzia komunikacji do potrzeb i mozliwości
pomawczych rozmówcy/odbiorcy
E12. Potafi wyznaczyć zapotrzebowanie na errergię i składniki odzywcze indywidualnych osÓb
zdrowych i ohorych w różnych okresach życia i ząlanowaćjadłospis cdkowicie pokrywający to
zapotrzebowanie
El3. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedrnedycmej pacjentowi odbywającemu wią"tę w gabinecie
dietetyoznym zlokalizowanym poza zamkniętym zakładem opieki zdrowotnej
El4. Dokonuje obiektywnej samooceny wykonyłvanej pracy oraz poddaje się ocenie przełożanycb, z
szacunkiem przyjmuje ich krytykę i wprowadza w życie zalecane aniany w za*resie sposobu
wykonywania obowiązków zawodowych
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El5. Zna zakres swoich kompetencji zawodowych" potrafi rozpoznać kiedy probleiny paójónta
rł1'kraczają poza ten obszaf i zwraca się o pomoc do bardziej doświadozonych specjalistów lub
specjalistów z innych dziedzin (np. psychologą diabetologa)
Eló. Wie wjakich przypadkach i wjaki sposóĘ z poszanowaniem uczuć pacjentą ale w sposób
skuteczny poinformować go o konieczności zaczerpnięcia porady medycznej u okeślonego lekarza
specjalisty
El7. Jest świadomy zaufaniajakim zostaje obdarzony przezpacjerńai nie nadurywa tego zaufanią a
swoją postawą keuje pozytywny wizerunek zawodu dietetyka
ElE. Podczas wykonywania obowiąków zawodowych stawia dobro pacjenta ponad własne ambicje
El9. atrc,zaszclzególną opieką jest cierpliwy i wykazuje empatię w stosunku do cżoŃów słabszych
grup społecznych
E20. Na każdym etapie leczenia zywieniowego przedstawia pacjęntowi uzasadnienio podejmowanyoh
działań oraz na bieżąco informuje pacjenta o efektach podejmowanych działan (równiez w przypadku
braku zakładanej efeĘwności lub zaobserwowania negaĘwnych skutków)
E2l. Kreuje u pacjentajedynie realne oczekiwania w stosunku do wdrażanej dietoterapii,
E22. Prezentuje świadomość poufrrości danych osobowych oraz o ptzebiegu leczenia pacjenta
E23. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z prowadzeniem poradnictwa zywieniowego i
dietetycznego; prowadzi rzetelną dokumentację procesu leozenia dietetycznego, na podstawie hÓfej jest
w stanie odtwotzyć kompletnyjej przebieg.
E24. Jako oźonek interdyscyplinarnego zespołu terapoutycznęgo, słucha opinii innych specjalistów i
dzieli się własną wiedą i spostrzeżerriami, akĘrrnie uczestniczy w pracy zespołu stawiając za prior}.tet
osiąganie wspólnych celów
E25. Potrafi kwalifikować poszczegó|ne zadulia w kaegoriach ważności i pilności, tworzyć
harmonogram pracy w oparoiu o stw'orzoną kwalifikację i dokłada wszelkich staran celęm realizowania
zadan zgodnie w tym harmonogramem
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Metody weryfikacii efektów kształcenia

Sprawozdanie pisenme prowadzone przez studenta w Dzienniczku Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną chafakterystyką obowiązkÓw sfudenta oraz
nowo nabytych umiej ęftoŚci'
opinia zakładowego opiękuna prfuktyki zawodowei

Numery eteKÓw

E1-E2S

TREscl KszTAŁcENlA

PRAKTYKA W DzlALE żvwrNwPoRADNl DlETEwczNEJ
1. Zapoznanie się z podstawami prawnymi oraz organizacyjnymi założenia własnej działalności

gospodarczej zajm ującej się poradn ictwem żywien iowym.
Zapoznanie się z Wyposażeniem technicznym poradni dietetycznej.
Prowadzenie pomiarÓw antropometrycznych orazanalizy składu ciała pacjentÓw.
Prowadzenie wywiadÓW żywieniowych z pacjentem.
Zapoznanie się z rodzajem diet szpitalnych stosowanych W zależnoŚciod stanu zdrowia pacjenta, zgodnie
z zaleceniamilekaza.
ocena wańoŚci odŻywczej stosowanych diet.
Pzygotowywanie indywidualnych planÓw dietetycznych, wskazÓwek i zaleceń żywieniowych dla
pacjentÓw'

8. Kompleksowe poradnictwo żwieniowe dla osÓb o szczeoÓlnvch potrzebach żVwieniowvch.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Formy i kryteria zaliczenia pnedmiotu/modułu

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:
przębięgu praktyki przedstawionej w dzienniczku praktyk i

sprawozdani a z przebiegu praktyki
opinii sformułowanej pruez opiekuna praktyk z ramienia zakładu

terminowościzłożeniao"nlil'rlrowstanowiącychpodstawę
zaliczenia przedmiotu

Procentowy udział w
końcowej ocenie

50

30

20
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