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Specjalistyczna praktyka dietetyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.L10B.2359.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Mirosław Żmijewski

Pozostali prowadzący Mirosław Żmijewski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 160

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Specjalistyczna praktyka dietetyczna ma istotne znaczenie w zapoznaniu się z i zdobyciem wiedzy i umiejętności
niezbędnych do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, żywienia indywidualnego zbiorowego i w placówkach
doradztwa żywieniowo-dietetycznego
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia
stosowane w procesach przetwórstwa rolno-
spożywczego, technologii żywności oraz technologii
gastronomicznej; w stopniu zaawansowanym wybrane
pojęcia i mechanizmy związane ze zdrowiem i jego
ochroną w zakresie żywienia człowieka i dietetyki;
objawy i przyczyny chorób dietozależnych oraz
sposoby ich leczenia; dylematy współczesnej
cywilizacji oraz relacje społeczne / ocena poprawności
przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań, ocena
dziennika praktyk, zaliczenie praktyk

NŻD6_ P6S_WG07,
NŻD6_ P6S_WG09,
NŻD6_ P6S_WG11

Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

identyfikować i oceniać zagrożenia bezpieczeństwa
produktów żywnościowych wpływające na zdrowie
ludzi, zwierząt i środowisko naturalne; porozumiewać
się ze specjalistami z dziedziny żywienia człowieka
i dietetyki oraz technologii żywności z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii; współdziałać i pracować
w grupie przyjmując w niej różne role, będąc
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych / obserwacja pracy, ocena poprawności
przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań
z odbycia praktyk

NŻD_ P6S_UK08, NŻD_
P6S_UO10, NŻD_
P6S_UW04

Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia człowieka
i dietetyki oraz gastronomii w rozwiązywaniu
problemów zawodowych; podejmowania działań
zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
żywności i żywienia człowieka; przestrzegania zasad
etyki zawodowej, w tym odpowiedzialności za skutki
stosowanych terapii, edukacji i innych działań
związanych z zawodem dietetyka i wymagania tego
od innych / obserwacja pracy indywidualnej
i zespołowej

NŻD_ P6S_KK02, NŻD_
P6S_KO03, NŻD_
P6S_KR06

Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 160

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
160

ECTS
6.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Celem odbycia specjalistycznej praktyki żywieniowo – dietetycznej jest zapoznanie
się ze wszystkimi możliwymi aspektami działalności zakładów żywienia
zbiorowego, a także indywidulanego poradnictwa żywieniowego. Student powinien
także nauczyć się prowadzić dokumentację dietetyczno – żywieniową. Istotnym
elementem jest nabycie umiejętności prowadzenia edukacji żywieniowej
zbiorowej, a także indywidualnej w celu skutecznego wdrażania zmian nawyków
żywieniowych poprawiających jakość i skuteczność wdrażania żywienia
dietetycznego.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, praktyka

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Praktyka Zaliczenie ustne 100%

Literatura
Obowiązkowa

Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) 2008., aktualizacja 2017. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości1.
i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa.
Ciborowska M., Rudnicka A. (2019): Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa2.
Peckenpaugh N.J. Red. Wydania polskiego Gajewska D. Podstawy żywienia i dietoterapia (2011). Elsevier, Urban &3.
Partner, Wrocław
Kunachowicz H., Nadolna I, Przygoda B., Iwanow K. 2019. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa.4.
O. Appleton, O. Vanbergen. 2015. Metabolizm i żywienie Crash Course. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.5.

Dodatkowa

Inne materiały edukacyjne przekazane studentom podczas wykładów i ćwiczeń. Czasopisma naukowe: Journal of Food1.
Science and Technology, Nutrition, Nutrients
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD6_ P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia stosowane w procesach
przetwórstwa rolno-spożywczego, technologii żywności oraz technologii gastronomicznej

NŻD6_ P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy związane ze
zdrowiem i jego ochroną w zakresie żywienia człowieka i dietetyki

NŻD6_ P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie objawy i przyczyny chorób dietozależnych oraz sposoby ich leczenia chorób w
oparciu o zidywidualizowaną dietę

NŻD_ P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz
gastronomii w rozwiązywaniu problemów zawodowych

NŻD_ P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
żywności i żywienia człowieka

NŻD_ P6S_KR06
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym odpowiedzialności za skutki
stosowanych terapii, edukacji i innych działań związanych z zawodem dietetyka i wymagania tego od
innych

NŻD_ P6S_UK08 Absolwent potrafi porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny żywienia człowieka i dietetyki oraz
technologii żywności z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

NŻD_ P6S_UO10 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, będąc
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

NŻD_ P6S_UW04 Absolwent potrafi identyfikować i oceniać zagrożenia bezpieczeństwa produktów żywnościowych
wpływające na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne


