
Program prakĘk sfudenckich dla kierunku Dietetyka na sfudiach II stopnia

(moduły Dtetetyka w specyJicalych potrzebach żywieniovych i Żywienic w różnych etapach ontogene4l)

Wydziału Nauk o Zywności i Zywieniu

Uniwersytetu Prryrodniczego w Poznaniu

Praktyka zawodowa jest formą przygotowania zawodowego studentów. Program studiów

zakłada, że studenci kierunku Dietetyka na studiach II stopnia zobowtryani są do odbycia 300 godzin

praktyk, w tym 150 godzin praktyk na I roku studiów (II semestr) i 150 godzin praktyk na II roku

studiów (III semestr studiów). Praktyka zawodowa możę odbywaó się w następujących placówkach:

poradnia dieteĘczna prywatn a bądź prryszpitalna,

dział Ąrwienia w szpitalu,

oddzial szpitalny,

dom pomocy społecznej,

stacj a sanitarno-epidemiolo giczna,

praca w projektach naukobo-badawczych, badawczo-edukaryjnych lub edukaryjnych

temaĘcznie rwiązanych z kierunkiem studiów.

Studenci w dowolnej sekwencji wybierają dwie placówki w ramach wymienionychvłyżej kategorii

placówek i odbywają praktykę odpowiednio za I rok (II semestr) i II rok (III semestQ. Nie ma

możliwości odbywania praktyki dwrrkrotnie w tej samej kategorii palcówek.

Zakres obowiązków studenta podczas realizacji prakĘki zawodowej obejmuje:

PRAKTYKA W PORADNI DIETETYCZNEJ

1. Zapoznarie się z podstawami prawnymi oraz orgatizacyjnymi zńożenia własnej działalności

gospodarcze1 zajmulącej się poradnictwem żywienio\ilym; zapoznarie się z zasadami ochrony

danych osobowych klientów poradni

2. Zapoznanie się z wyposńeniem technicznym i oprogramowaniem komputerowym

wykorzystywanym w pracy dietetyka

3. Prowadzenie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała paĄentóWklientów

poradni

4. Prowadzenie wywiadów żywieniowych z pacjentemlklientem poradni

5. Ocena jakościowa sposobu żrywienia i ilościowa wartości odżrylvczej diety pacjentóWklientów

poradni

6. Przygotowanie jadłospisów długoterminowych, zaleceń zywieniowych i list zakupowych dla

indywidualnych klientódpacjentów o zróźmicowanych potrzebach żywieniowych
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