
Załącznik nr 1

do zarządzenia Rektora nr 97f2012

SYLABUS ( I(ARTA PRZEDM loTU/MoDUŁU
Nazwa przedmiotulmodułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
Praktyka zawodowa (poradnia dietetycana, kuchnia szpitalna-l 50h)

Punkty
ECTS

6Nazwa w j. angielskim
Student prac{ice

Jednostka(i) realizująca(e) pzedmioVmoduł (ins$tut/katedra)
Katedra Hioienv Żvwienia Człowieka
Kierownik pzedmiotdmodułu
mqr inż. Paulina Nowaczvk
Kierunek studiÓw
Dietetvka

Poziom I Profil
ll stooień l ooólnoakariemicki

ijemestr
il

SpecjalnośdModuł sp€cjalizacja magisterska:
Żywrenie w różnych etapach ontogenezy/Dietetyka w specyficznych
potrzebach żWieniowvch

RoDZAJE zAJĘc l lcH vuYMlAR GoDzlNovlfY
(zaięcia zoroanizowane i praca własna studenta)

Forma studiÓw: stacionarne Forma studiÓw: niestacionarne
- Wvkładv - W\rl(ładv
- ówiczenia - Ćttviczenia
* inne z udziałem nauczvciela 5 - inne z udziałem nauczvciela 5

- praca Własna studenta 150 - Draca własna studenta 150
Łaczna liczba oodzin: 155 Łaezna liczba oodzin: 155

cEL PRZEDM|oTU/MoDUŁU
Poznanie podstaw funkcjonowania prywatnej poradnidietetycznej. Doskonalenie samodzielnego wykonywania
zadań dietetyka w indywidualnej pracy z pacjentem (poradnia pryWatna) i/lub dietetyka wchodzącego w skład
interdvscvplinarneoo zesoołu teraoeutvczneoo (ooradnia Drzvszoitalna).

METODY DYDAKWCZNE

- 150 godzin * praktyka w poradni dietetycznei (metabolicmej, diabetologiczrej, zabwzeń odżywiania) prywatnej bądz
przysąpitalnej

EFEKTY KszTAŁcENlA
Odniesienie
do efektów

kianlnknwvełr

Odniesienie
do efektów

ohezarnwvch

o
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Et. Zaa załoŻenia dotycące wartości energeĘczrej i wartości odzywczej diet
stosowanych w żywieniu poszczególnych grup populacyjnych osób zdrowych oraz
leczniczych diet szpitalnych
E2' Zna procedurę i podstawy prawlre zakładania działalności gospodarczej
ukierunkowanej na prowadzenie poradnictwa dietetycrrcgo

D2 W18

D2A WO7 R2A_W05
I\,I2*w02

R2A_W09
M2 Wtz
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E3. Stosuje umiejętnie wiedzę podstawową i umiejętttości praktyczne oraz podejście interdyscyplinarne
do tworzenia eindywidualizowanej stfategii dietotęrapii pacjenta zgłaszającego się do poradni
dietetycznej
E4. oceiria czy zaproponowana i wdrożona shategia leczenia dietetycznegojest efektywną pohafi
wskazaĆ €wenfualne błędy i podejmuje dzidania korygujące
E5' Potrafi w sposób zrozumiĄ łyjaśnić mechanizrrry wpływu składników łwności na
funkojonowarrie organizmu i rozwój stanÓw patologioanych na poziomie indywidualnego poradnictwa
dietetycatego oraz na poziomie edukacji 4łvieniowej różnych grup społecznych
Eó' Dokonuje systomatyoznego pzeglądu najnowszej literafury naukowej z określonej tematyki z
zatresu łwienia człowieka i dietetyki" i potrafi na Ę podstawie przygotować prozentację lub artykuł o
charakterze popularnonaukowym
E7. Potrafi oceilić własne predyspozycje zawodowe wynikająłe z oech osobowości oraz okęśla
szczegÓłowe zainteresowania naukowę i zawodowe, na tej podstawie wybiera prefoowane formy
dzidalności zawodowej, np. indyrłidualne poradnictwo dietetyczne, pofadnictwo dietetyczne w
zakładach łwienia zbiorowego, edukacje zyrrieniową pĄektowanie programów profilaktycznycĘ
prowadzenie firmy cateringowej

D2 u0r

D2_U02

D2_UA7

D2 UO8

R2A-UO1

R2A-U02
M2_U01

R2A_U08, U09
M2_U03, U13,
ut4
R2A UO7
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E8' Wykazuje świadomość maczenia podejmow ania dziaŁai z zaklesu pro{ilaktyki chorób
dietozależnych w celu poprawy stanu zdrowia społeczęństwa i współpracuje w pt-Żedstawicielarni innyoh
zawodów medycmych i pracownikami administracji ockony zdrowia w planowaniu i r€alizacji takich
dńdatl
E9. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z prowadzeniem dzidalności Ńierunkowanej na
poradnictwo dietetycme i żywieniowe
El0' opinie na temat zagadnień z zakresu ż}rłienia człowieka i dietetyki formufuje na podstawie
rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji, w tym wiedzy czerpanej z najnowszych podręczników
redagowanych przez osoĘ będęce pracownikamijednostek naukowo-badawczych i stanowiących
autorytety w zakesie Źywienia cżowieka i dietetyki orazznajnowszyeh publikaoji naukowycb
publikowanyoh w punllowanych czasopismaoh naukowych
El l. WspĘracuje w grupie przyjmując role przypisueprzezprzełożonych' jak również potrafi okreśtić
preferowane przez siebie role
El2' Stosuje zasady bezpieczeństwa i higierry pracy, nie stwarza sytuacjizagrażającyah stanowi zdrowia
i Ęcia własnego, wspóĘracownikÓw i pacjentów; regularnie odbywa szkolenia z zakresu Bt{P i
pierwszej pomocy przedmedycznej
El3. W miejscu pracy i w Ąciu prywatnym stosuje zasady racjonalnego żywienia i prowadzi akĘwny
fizyoznie Ęb zycia

D2_K0r

D2_K03

D2 KO5

D2*K06

D2_K07

D2_K08

R2A-KO2
M2_K02

R2A_K01, K08
M2_K02
R2A_K03, K04
M2_K08

R2A_K02, K03
M2_K04
R2A KOz
M2_K07

R2A-KO5
M2_K09

illetody weryfikacji efektów kształcenia

Sprawozdanie pisemne prowadzone przez Studenta w Dzienniczku Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną charakterystyką obowiązków Studenta oraz
nowo nabytych umiejętnoŚci.
opinie zakładowego opiekuna praktyki zawodowei

Numery efektów
E1-E13

TREscl KszTAŁcENlA

- 150 godzin _ praktyka w poradni dieteĘcznej (metaboliczrrej, diabetologicznej, zabwzpitodżywiania)
prywatnej bądż ptzy szpitalnej

Zakres obowiązków Studenta podczas odbywania praktyki zawodowej obejmuje:

PRAKTYKA w DZIALE żywrrxrłpoRADNl DIETETYCZNH
I. Zapoananie się z podstawami prawnymi oruz orguńzacyjnymi założeniawłasnej działalności gospodarczej
zajmującej się poradnictwem żywieniowym.
2. Zapoznanie się z wyposazeniem technicznym poradni dietetycmej.
3. Prowadzenie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała pacjentów.
4. Prowadzenie wywiadów żywieniowych z pacjentem.
5 . Zapoznanie się z rodzajem diet szpitalnych stosowany ch w zalężmości od stanu zdrowia pacjenĘ zgodnie z
zaleceniami lekarza.
6. ocena wartości odzywczej stosowanych diet szpitaĘch.
7.Poznanię składu i wartości odżrywezej odłwek stosowanych u osób niedożywionych.
8. Zapomanie się z preparatami stosowanym w żywieniu jelitowym, pozajelitowym.
9. Poznanie zasad żrywienia pacjentów przebywających na oIoMIE.
10. Poznanie zasad żywienia parenteralnego.
l l. Przygotowywanie jadłospisów tygodniowych, planów dietetycznych i wskazówek dla indywidualnego
pacjenta.
12. Kompleksowe poradnictwo {wieniowe dla osób o szczególnych potrzebach żywieniowych.
13. Edukowanie łwieniowe pacjentów szpitala/sanatoriurn/poradni atazszetzęnie wiedzy dotycącej
racjonalnego planowania żywienia.



Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu I Procentowy udział w
końcowej ocenie

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie: 
I

pruebiegu praktyki przedstawionej w dzienniczku praktyk i | 50
sprawozdan ia z przebiegu praktyki

opinii sformułowanej ptzezopiekuna praktyk z ramienia z*ładu l 30
ptacy

terminowości źożenia dokumentów stanowiących podstawę l 20
zaliczenia przedmiotu

VI/YKAZ LITERATURY
l. Mirosław Jarosz. Normy żywienia dla populacji polskiej _ nowelizacja. Instytut Zyv*łności i Żywienta2012
2. Anna Gronowska_Senger. Zarys oceny Źywienia' Wydawnictwo SGGW 2012
3. Jacek Bujko. Podstawy dietetyki. SCGW, 2008.
4. Dariusz Włodarek, Ewa Langeo Luc1ma Kozłowskan Dominika Głąbska. Dietoterapia. Wydawnictwo Lekarskie

PZWL,2014.
5. Anne Payne, Helen M. Barker, red. wyd. pol' Jan Chojnacki ' Dietetyka i łwienie kliniczne. Elsevier Urban &

Partneą 2013.
6. Mary Width' Tonia Reinhard, red. wyd. pol. Jan Chojnacki, red. wyd. pol. Grażyna Klupińska' DieteĘka

kliniczra. Elsevier Urban & Parfrer, 2014.
7. Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski. Żywienie człowieka a zdrowie publicane. Wydawnicrwo Naukowe PWN,

2015



Załącznik nr 1

do zarządzenia Reffiora nr g7f2012

SYLABUS A PRzEDMloTU/MoDUŁu
Nazwa pzedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
Praktyka zawodowa (poradnia dietetyczna, kuchnia szpitalna-l 50h)

Punkty
ECTS

6Nazwa w j. angielskim
Student practice

Jednostka(i) realizująca(e) pzedmiot/moduł (instytut/katedra)
Katedra Hhienv Zvwienia Człowieka
Kierownik paedmiotu/modufu
mor inż. Paulina Nowaczvk
Kierunek studiów
Dieteh&a

Poziom I Profil
ll stopień l ooólnoakademicki

Semestr
il

Upecjalnosc/Moduł Specjalizaqa magisterska:
Żywienie w rÓżnych etapach ontogenezy/Dietetyka w specyficznych
Dolrzebach żvwie n iowvch

RoDZAJE zAJĘc l lcH vtfYMlAR GoDzlNoWY
(zaiecia zoroanizowane i oraca własna studenta)

Forma studiów: stacionarne Forma studiÓw: niestacionarne
_ Wvkładv - Wvkładv
- ćwiczenia - ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela 5 - inne z udziałem nauczvciela 5

- oraca własna studenta 150 - praca Własna studenta 150
Łaczna liczba oodzin: 155 Łaczna liczba oodzin: 155

cEL PRzEDMloTU/MoDt ŁU
Poznanie organizacji i funkcjonowania bloku żywienia W zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej i oŚrodkach
prowadzących dietoterapię. Doskonalenie się w wykonywaniu zadań dietetyka wchodzącego w skład
interdvscyplinarneqo zespołu terapeutvczneqo.

METODY DYDAKWCZNE

- l50 godzin - praktyka w dziale Ęwienia w szpitalu (w tym kuchni szpitalnej), w ośrodkach sanatoryjnych' ośrodkacb
typu spa&wellnes, zakładzie opieki zdrowotnej, hospĘum lub domach wczasowych prowadących dietoterapię

EFEKTY KszTAŁcENlA
{.nnles€nle
do efektów

kierunkowvch

Odniesienie
do efektów

obszartxwch
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EI ' Zna zńozęnia doĘcące wartości energetycmej i wartości odŹywczej diet stosowanych w Ęwieniu
poszczególnych grup populacyjnych osób zdrowych onzzńożsnia leczniczych diet sŻpitalnych.
E2 . Zna z,asady pfzygotow}vania posiłkórł w ramach realizaoji zywienia zbiorowego z zachowaniem jak
nąiwyazej wartości odzywczej surowcawyjściowego i z zapewnieniem bezpieczeństwa
mikrobiologicznego posiłków

D2A_W07

D2A_W09

R2A_W0s
M2_W02
R2A_W05
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E3. Na podstawie wywiadu żywieniowego, pomiarów arrtropometrycznycb i anatiry dokrmrentĘi medycanej formriluje
zalecenia dotycące potrzeb żywieniowych pacjełrtów przebywających na oddziałach szpitaluych i w ośrodkach
prowadących dietoterapię; spośród rodąiów diet ujętyoh w klasyfikaoji diet szpitalnycĘ dobiera rodzaje diet
odpowieńtie dla poszczególnych pacjentów
E4. Aktywnie uczestniczy w dobieraniu/opracow1waniu składu prąaratów dla pacje{tów wymagających żywienia
dojelitowego i pozajelitowego
E5' W roanowie z indywidulanym pacjentem i w rarnaoh grupowej edukaoji żywieniowej w sposób zrozumiały
wyjaśnia mechanizmy wpływu składników Ąwrrośoi na funkcjonowanie organiznu i rozwój stanów patologicznych
E6' Uklada &ugoterrrrinowe, prawidłowo zbilansowanejadłospisy poszczególnycb diet lecaniozych stosowanyob w
szpitalach i w ośrodkach prowadących dietoterapię; sporządza listy produktów niezĘdne do realizacjijadłospisow
dugoterminowycb i ma zar;ńy prowńzenia magazynu atykułÓw żywnośoiowych
E7. Efektywnie współpracuje z posonelem kuchenn}m w przygotowaniu i dystrybucji posi&ów przy zachowaniu
odpowiednich warurrków sanitarno-higienioanych prowadzenia tych procłsów
E8. Na podstawie systematycznego przeglądu najnowszej litsramy naukowej z zalcrezu żywienia ozłowieka i dietetyki
potrafi przygołować prezentację lub artykuł o oharakterze populamonaukow1m

E9. Potafi ocenić' wyniĘące z własnych cech osobowości i zainteresowan naukowych' swoje predyspozrycje
zawodowe i na Ę podstawie wyóiera preferowane formy dziatalności zawodowej' np. ind1rvidualne poradnictwo
dietayczne, poradnictwo dieletycane w zakładach żywienia ńiorowego, edukacja żywieniową projektowanie
programów profi laktycznych itp'

D2_U0l

D2_U02

DzA-UO5

D2_U07

D2_U08

R2A-UO2
M2_U0l
R2A_UO5
RzA U0ó

R2A*U08, U09
M2_U03, Ul3,
u14
R2A-UO7

u0tR2A
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E10. Wykazuje świadomośÓ znaczenia podejmowania dzidań z zakesu profilaktyki chorób
dietozależnych w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i w miejscu odbywania praktyki
współpraoqie w przedstawicielami innych zawodów medycznych w planowaniu i realizacji takich
działań
E 1 1 . Jest Świadomy odpowiedzialno ści rvłięanej z prowadzeniem poradnictwa dietetycalego i
żyrłieniowego i w trakcie wykonywania czynności zawodowych przestrzega zasad etyki
E 12' opinie na temat zagadnień z zakresu łwienia cźowieka i dietetyki formułuje na podstawie
rzetelnych i wiarygodnych zródeł informacji, w Ęm wiedzy ozerpanej z najnowszyoh podręcznikÓw
redagowanych przez osoby będące pracownikamijednostek naukowo-badawczych i stanowiących
autorytety w za}Tesie żywienia człowieka i dietotyki oraz z najlowszych publikacji naukowyoh
publikowanych w punłlowanych czasopismach naukowych
El3. Współpraouje w grupie przyjmując role pr4pisane przez przełożonych, jak rÓwniez potrafr określić
preferowane przez siebie role
El4. Stosuje zasady bozpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarza sytuacjizagrazająaych stanowi zdrowia
i życia własnego' współpracowników i pacjentów; odbywa wymagane szftolenia z zakresu BIIP i
pierwszej pomocy przedmedycznej
El5. W miejscu pracy i w życiu prywahym stosuje zasady racjonalnego łwienia i prowadzi aktywny
fizycznie tryb życia

D2_K0l

D2_K04

D2_K05

D2-K0ó

m K07

D2_K08

R2A-K02
M2_K02

R2A-K05' K0ó
M2_K02, K03
R2A*K03, K04
M2_K08

R2A_K02, K03
M2_K04
R2A-KO2
M2_K07

R2A,K05
M2_K09

Metody weryfikacia efektów kształcenia

Sprawozdanie pisemne prowadzon€ przez Studenta w Dzienniczku Fraktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną charakterystyką obowiązków Studenta oraz
nowo nab}tych umiejętnoŚci.
ooinia zakładoweco oDiekuna Dra"ktvki zawodowei'

Numery eteKtow
El-E15

TREscl KszTAŁcENlA

- 150 godzin * praktyka w dziale źrywienia w szpitalu (wtym kuchni szpitalnej), w ośrodkach sanatoryjnych,
ośrodkach typu spa&wellnes, zakładzie opieki zdrowofuiej, hospicjum lub domach wczasowych prowadzących
dietoterapię

Zakres obowiązków Studenta podczas odbywania praktyki zawodowej obejmuje:

PRAKTYKA w DZIALE żywrnxrłrpoRADM DIETETYCZNEJ
l' Pomanie organizacji żywienia zbiorowego w placówce.
2. Prowadzenie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała pacjentów.
3. Prowadzenie wywiadów żywieniowych z pacjentem.
4. Zapomanie się z rodzajem diet szpitalnych stosowanych w zaleźności od stanu zdrowia pacjenta' z1odnie z
zaleceniami lekarza.
5. ocena wartości odżywczej stosowanych diet szpitalnych.
6. Planowanie lywienia zbiorowego (tworzenie jadłospisów dekadowych' opracowanie listy i częstotliwości
zakupu produktów spożywczych niezbędnych do realizacji jadłospisów).
7.Pomanię składu i wartości odŻywczęj odłwęk stosowanych u osób niedożywionych.
8. Zapoznanie się z preparatami stosowanym w żywieniu jelitowym, pozajelitowym.
9. Pomanie zasad fiienia pacjentów przebywających na oloMm.
10. Pomanie zasad żywienia parenteralnego.
11. Kompleksowe poradnictwo łwieniowe dla osób o szczególnych potrzebach 4ywieniowych.
12. Edukowanie żywieniowe pacjentów szpitala/sanatorium/poradni oraz szęrzenię wiedzy dotycąeej
racjonalnego planowania żywienia.
13. ocenę warunków sanitarno - higienicmych kuchni s?pitalnej.



Formy i kryteria zaliczenia pzedmiotu/modułu

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

sprawozdani a z przebiegu praktyki
opinii sformułowanej ptzezopiekuna praktyk z ramienia z*Łaóu

terminowościzłoŻeniaaonlllTo*stanowiącychpodstawę
z.aliczeua przedmiotu

Procentowy udział w
końcowej ocenie

l . Mirosław Jarosz. Normy Źywienia dla populacji polskiej _ nowelizacja. Instyfut Żywności i Żywiena2}l2
2. Anna Gronowska-Senger. Zarys oceny Zywienia. Wydawnictwo SGGW 2012
3. Jacek Bujko. Podstawy dietetyki. sGGw, 2008.
4. Dariusz Włodarek, Ewa Langeo Lucyna Kozłowskao Dominika GĘbska. Dietoterapia. Wydawnictwo Lekmskie

PZWL,20t4.
5. Anne Payre, Helen M. Barker, red. wyd. pol. Jan Chojnacki . Dietetyka i żywienie kliniczne. Elsevier Urban &

Partneą 2013.
6. Mary Width' Tonia Reinhmd' red. wyd. pol. Jan Chojnacki, red. wyd. pol' Grażyna Klupińska. Dietetyka

kliniczna. Elsevier Urban & Par&rer,2014.
7 ' Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski. Żywienie człowieka a zdrowie publicane. Wydawnictwo Naukowe PWN,

2015
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