Załącznik nr

1

do zanądzenia Rel<tora nr g72012

SYLABU s (KARTA PRZEDMIoTU/MoDUŁ

Nazwapzedmiotu/modułu(zgodnazzatwierdzonymprogramemstudiównarióTun[9-

F'UNKY

Praktyka zawodowa (1 50h)
Nazwa w j. angielskim
Student practice

ECTS
6

Jednostka(i) realizująca(e) przedmioumoduł (instytutl'ltatedra)
Katedra Hisienv Zywienia Człowieka
Kaerownik plzedmiotu/modułu

mgr inż' Paulina Nowaczyk
Kierunek studiÓw
Dietetvka

Poziom
ll stopień

specjalnose'Moduł

I Profil

l

Semestr

ooolnoakademicki

Specjalizacja magisterska
Żywienie w różnych etapach ontogenezy/Dietetyka
potrzebach żvwieniowvch

ilr

w specyficznych

RoDZAJE zAJĘc l lcH UVYM|AR GoDzlNoWY
Forma studiÓw: stecionarne
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Zapoznanie ze strukturą organizacyjną i z podstawowymi zadaniami stacji sanitarno-epidemiologicznej,
ąakresem jej działalnoŚci i kompetencjami

METODY DYDAKTYCZNE
- 150 godzin - praktyka w stacji sanitarno - epidemiologicznej

EFEKTY KszTAŁcENlA
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do efektów

do efektów

El. Zna podstawowe wytyczne al$ów prawnych regulujących rrymagania sanitame i zasady produkcji

D2A_W02

obszarowvch
R2A W02

E2. Altywnie uczestniczy w prou'adzonej, w rarrrach urzędowej kontroli, ocenie warunków higienicznycn panuiącvcn w
zakładach zajmujących sĘ produkcją, przetwarzaniem, pakowaniem i sefwowaniem żywności,e na pods1awie wyników
tej oceny porafi sformułować wnioski i zalecenia pokontrolne.
E3. oomiajakośćjadłospisów stosowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz weryfikuje asortyment
żywnościoferowanej do sprzedaży w plaoówkach oświatowo-wycbowawczych
Bl. ocenia poprawnośÓ oznkowania produktów spoĄrłczych, w szczegÓlności w zakresie podawania informacji na
temat wartości odzawczej łwności
E5. Pobiera próby żywnośGipoddawanej kontłoli (zgodnie z rocznym planem pobioania prób w danej placówce
pńswowej inspekcj i sanitarnej )
Eó. Z wykorzystaniem najnowszej literatury fachowej' w tym oryginalnych i przeglądowych prac naukouych
publikowanych w renomowanyoh czasopismaoh naukowych, pr'ygotowuję notatki pisemne/materiĄ
infotmacyjnelprezentacje multimedialne dotycące 4lwieniowej profilaktyki i leczenia wybranychjednostek
chorobowyoh wykorzys$rrane w dzidaniach profilaktycznych prowadzonych przez sekcje oświaty zdrowotnej i

D2A u05

R2A-UO5

przetwarzanią pakowania i serwowania żywności.

pomocji zdrowia

dane.i

D2A_UO?

R2A

UO6

R2A_U08,09
M2_U03,13,

jednostki

E7. Znając własne mozliwości, predyspozycje i ograniczenia ukierunko*uje swoją krierę zawodową na pola
działalnościumożliwiając€ opt}rynalne wykorzyslanie posiadanego potencjafu intelektualnego i kwalifikacji uzyskanych
w zawodzie dieteryka

D2_U08

R2A_UO7
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E8. Jest świadomy znaczenia prowadzenia akcji profilaktycznych w celu ocfuony zdrowia róarych grup
społecznyoh i wspĘracuje z pracownikami stacji sanitamo_epidemiologicznej w planowaniu,
przygotowaniu i realizacji takich programów
E9. Swoją postawą faohowością i rzetelnościąkeuje pozytywny wizerunek zawodu dietetykąjako
profesji mogącej w sposÓb istofuy i realny oddziaływać na stan zdfowia społeczeństwa
El0. Dokonuje weryfikĘi rzetelności źlÓdeł literaturow_vch na podstawie, ktÓrych formułuje własnę
opinie w zakresi e ząńnieh związanych z szeroko pojętymi naukami zywieniowymi, dietetyką i
profilaktyką chońb żywieniowo zależnyoh
E l l . Biorąp pod uwagę posiadane kwalifikacje' predysporycje i oganiczenia potrafi przydzielić sobie
oraz pozostdym cżonkom zespołu różne role cęlem optymalizacji procesu osiągania zakładnychprnz
zespól celów
E12. Przyjmuje obiektyvme i uczciwe palarnotry oceny pracy własnej i pozostdych cźonków zespołu
El3. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarza sytuacjiugratajryych stanowi zdrowia
i Ęcia własnego oraz wspĘracowników, odb1rła wymagalre szkolenia z zakresu BHP i pierwszej
pomocy przedmedycanej
E 14. W miejscu i czasie odbywania praktyĘ jak rÓwnież i w życiu prywatnym stosuje zasady
racjonalnego żywienia i prowadzi aktyvmy fizycanie tryb żyoia oraz czynnie uczestniczy w działaniach
ukierunkorłanych na promowanie takiej postawy

Metody weryfi kac|i efektów kształcenia
Sprawozdanie pisemne prowadzone przez studenta w Dzienniczku Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną charakterystyką obowiązkÓw studenta oraz
nowo nabytych umiejętności.
ooinia zakładoweso oniekuna oraktvki zawodowei

D2_K0l

KZA-KUz

D2A-KO4

R2A_K05,06
M2A_K02,03
R2ŁK03' K04
M2_K08

D2_K05

M2_K02

D2_K06

R2A_K02, K03

D2_K07

R2A*KO2

D2 KO8

R2A-KO5

M2_K04

M2_K07

M2 KO9

Numery efektÓW

E1-E14

TREŚCI KszTAŁcENIA
- l50 godzin

_

praĘka w stacji sanitamo_epidemiologicznej

Zakres obowiązków Studenta podczas realizacji praktyki zawodowej obejmuie:

PRAKTYKA W STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ
1. Pomanie strulctury organizacyjnej i zasaó firnkcjonowania placówki.
2. Zapomanie się z podstawami prav*nymi zasad funkcjonowania oraz

3.

4.
5.
6.
7.
8.

działalnośćdanej placówki.
Pozranie zasad BHP obowiązujących w danej placówce.

Zapomanie się

elementami jawnej dokumentacji regulującej

z przebiegiem kontroli w zakresie nadzoru nad warunkami

higieniczno_sanitarnymi na wszystkich
i wyrobów przeanaczonych do

etapach produkcji, przetvłarzania i dystrybucji środków spożywczych oraz materiałów

kontaktu ztywnością.
Zapomanie się z przebiegiem kontroli w za*resie bezpieczeństwa żywnościi łwienia w zakładach produkujących
łwnośćoraz zakładach żywienia zbiorowego.
Poznanie zasad przebiegu ostrzegania o niebezpiecmych środkachzywnościowych.

Poananie zasad pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu finościprodukcji krajowej i
pochodącej z importu.
Poaranie zasad prowadzenia oceny jakościżywienia różnych grup ludnościw zakładach zywienia zbiorowego

zamkniętego.
Pozranie zasad weryfikacji i dokumentacji zatruć pokarmowych opracowywanychptzaz powiatowe stacje sanitarnoepidemiologicane.
l0. Poznanie zasaó działania w zakresie wprowadzania i egzekwowarria prawidłowego znakowania łwnościzawieĘącej
organizmy geneĘcznie modyfikowane'
ll.Ucrestnictwo w rozpatrywaniu odwołań, skarg i zaża]eń od decyzji i postępowania administracyjnego prowadzonego
przez Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych.
l2.Prowadzertie porad grzybowych (eŚli praktyka odbywa się w sezonie).

9.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:
przebiegu praktyki przedstawionej w dzienniczku praktyk i
sprawozdani a z przebiegu praktyki
opinii sformułowanej przez opiekuna praktyk z ramienia zakładu

terminowościz}oŻeruaa"r.,l'?Tuwstanowiącychpodstawę
zaltczenia przedmiotu
t.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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2015
Ustawa z dnia 14.03.1985 o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj..Dz. U. 2015 poz.l4lŻ)
Ustawa z dnia 25.08.2006 o bezpieczenstwie żywnościi łwienia (tj. Dz.U. 2015 poz. 594)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zdnia26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych
pr;zenracza^ych do sprzedary dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymąań jakie musą
spełniać środki spoŹywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieĘ w tych jednostkach
(Dz.U. 22015 r poz. 1256)
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prz,ekaTryania konsumentom informacji na temat aywności
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