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1.1. Praktyka w szpitalu dziecięcym, żłobku, przedszkolu lub innej placówce żywienia 

zbiorowego w semestrze I – 80 godzin 

 

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem bloku żywienia w placówkach 

żywienia zbiorowego oraz z zadaniami dietetyka uczestniczącego w realizacji prawidłowego żywienia dzieci, 

zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania posiłków dla pacjentów/uczniów. 

 
Termin odbywania praktyki: ....................................................  

 

Miejsce praktyki: 

 

..................................................................................................................................................................... 

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) 

 

Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione): ................................................... 

Zaliczenie/brak zaliczenia: 

............................................................................................................................................... 

Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
 

Data Pieczęć i podpis 

 
Zakładowego opiekuna praktyk 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

(praktyki zatwierdził) 

 
Uczelnianego opiekuna praktyk ds. kierunku dietetyka 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

(praktyki zatwierdził) 

UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki jest uzyskanie zaliczenia z 

każdego efektu kształcenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych. 



Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki ZAL / 
NZAL 

WIEDZA 

K_W03 Zna podstawy immunologii klinicznej oraz wzajemne związki 

występujące pomiędzy stanem odżywienia i stanem odporności 

ustroju. 

 

K_W08 
Zna zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej, potrafi 

analizować i wyjaśnić związki pomiędzy żywieniem a 

wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby 

i występowaniem chorób. 

 

K_W09 Zna i wdraża w codziennej praktyce badania sposobu żywienia 

pojedynczych osób i grup i wykorzystuje je w planowaniu i 

korygowaniu żywienia. 

 

Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki ZAL / 
NZAL 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi zaplanować i poprowadzić edukację żywieniową 
indywidualna i grupową. 

 

K_U03 Potrafi opracować jasne i zrozumiałe instrukcje dla personelu 
realizującego opiekę żywieniową. 

 

K_U06 
Potrafi prowadzić poradnictwo żywieniowe oraz zaplanować i 

prowadzić opiekę żywieniową nad pacjentami w szpitalu i 

zapobiegać niedożywieniu szpitalnemu. 

 

K_U10 
Potrafi określić ryzyko niedożywienia szpitalnego i podjąć 

odpowiednie działania zapobiegawcze działając wspólnie z 

lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego 

zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentami. 

 

Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki ZAL / 
NZAL 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

K_K02 Jest przygotowany do pracy w poradni dietetycznej i do 
prowadzenia badań naukowych w dziedzinie żywności i żywienia. 

 

K_K03 Przestrzega tajemnicy zawodowej. Przestrzega praw pacjenta, w 
tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego 
postępowania żywieniowego. 

 

    Opinia zakładowego opiekuna praktyk: 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

 
ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI 

ZAL / NZAL 

 

 

................................................................................................................................ 

(podpis zakładowego opiekuna praktyk) 



2. Karta przebiegu praktyki w placówce 

 
 

Termin odbywania praktyki: ..........................................................  

Miejsce praktyki: 

............................................................................................................................................................... 

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) 
 

 

Data 

 

Godziny 

pracy 

 

Liczba 

godzin 

 

Wyszczególnienie zajęć 

 

Uwagi 

     

 
 

Podpis zakładowego opiekuna praktyk:……………………………………………………………… 

 



Termin odbywania praktyki: ..........................................................  

Miejsce praktyki: 

............................................................................................................................................................... 

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) 
 

 

Data 

 

Godziny 

pracy 

 

Liczba 

godzin 

 

Wyszczególnienie zajęć 

 

Uwagi 

     

 
 

Podpis zakładowego opiekuna praktyk:……………………………………………………………… 

 

 

 


