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I Profil

l

ijemestr

ooólnoakariemicki

magisterska:
Żywrenie w różnych etapach ontogenezy/Dietetyka
potrzebach żWieniowvch
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RoDZAJE zAJĘc l lcH vuYMlAR GoDzlNovlfY
(zaięcia zoroanizowane i praca własna studenta)

Forma studiÓw: stacionarne
- Wvkładv
- ówiczenia
* inne z udziałem nauczvciela
- praca Własna studenta

Forma studiÓw: niestacionarne
- W\rl(ładv
- Ćttviczenia

Łaczna liczba oodzin:

5

- inne z udziałem nauczvciela

150

- Draca własna studenta

155

cEL PRZEDM|oTU/MoDUŁU

5

Łaezna liczba oodzin:

150
155

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
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Et. Zaa załoŻenia dotycące wartościenergeĘczrej i wartościodzywczej diet

stosowanych w żywieniu poszczególnych grup populacyjnych osób zdrowych oraz
leczniczych diet szpitalnych
E2' Zna procedurę i podstawy prawlre zakładania działalnościgospodarczej

ukierunkowanej na prowadzenie poradnictwa dietetycrrcgo

E3. Stosuje umiejętnie wiedzę podstawową i umiejętttości praktyczne oraz podejście interdyscyplinarne
do tworzenia eindywidualizowanej
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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 łyjaśnićmechanizrrry wpływu składników łwnościna
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
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E8' Wykazuje świadomośćmaczenia 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
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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
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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

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 założeniawłasnejdziałalnościgospodarczej
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 zalężmościod stanu zdrowia pacjenĘ zgodnie z
zaleceniami lekarza.
6. ocena wartościodzywczej 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.

przedmiotu/modułu I Procentowy udział w
końcowej ocenie
podstawie:
Ustalenie oceny zaliczeniowej na
pruebiegu praktyki przedstawionej w dzienniczku praktyk i
50
|

Formy i kryteria zaliczenia

I

sprawozdan ia z przebiegu praktyki
opinii sformułowanej ptzezopiekuna praktyk z ramienia z*ładu l
ptacy
terminowości źożeniadokumentów stanowiących podstawę l
zaliczenia przedmiotu

l.

30

20
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