
 

 

 

UCZELNIA SPOŁECZNO-MEDYCZNA  
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

 
 

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

(imię i nazwisko studenta) 

 
 

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

(nr albumu) 

 

 

 



 

 

 

1.1. Praktyka w klubach sportowych, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej w 

semestrze II – 75 godzin 

 

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z organizacją żywienia i rolą dietetyka w klubach sportowych i 

ośrodkach odnowy biologicznej. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie racjonalnego żywienia osób 

dorosłych i aktywnych fizycznie. 

 
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_W07 Zna podstawy psychologii klinicznej i uwzględnia je w codziennej 

pracy zawodowej w rozwiązywaniu złożonych problemów 

zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych. 

 

K_W13 
Zna podstawowe założenia i zadania zdrowia publicznego. 

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia 

i programy promocji zdrowia w Polsce. Zna wzajemne relacje 

między żywnością, żywieniem a zdrowiem i potrafi je 

wykorzystać w praktyce. 

 

Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki ZAL / 
NZAL 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi zaplanować i poprowadzić edukację żywieniową 
indywidualna i grupową. 

 

K_U07  Potrafi ocenić efektywność opieki żywieniowej w osiąganiu 
zamierzonych celów i modyfikować plan opieki żywieniowej w 
zależności od potrzeb 

 

K_U11 
Potrafi ustalić wskazania do wspomagania żywieniowego z 

wykorzystaniem odpowiedniej diety, a także wskazać odpowiednie 

suplementy diety i żywności w korygowaniu zaburzeń odżywiania. 

 

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) 

 

 



1.2. Praktyka w Domu Opieki Społecznej lub Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w semestrze 

II – 75 godzin 

 

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z organizacją żywienia i rolą dietetyka w domu opieki społecznej lub 

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Student prowadzi działania profilaktyczne z zakresu zasad prawidłowego 

żywienia. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie racjonalnego żywienia osób dorosłych i starszych. 

 
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_W01 Wykazuje znajomość zmian organicznych, czynnościowych i 

metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i 

towarzyszących jej zaburzeń odżywiania. 

 

K_W10 
Zna zasady żywienia klinicznego obejmującego: żywienie 

dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych 

zapobieganiu i leczeniu niedożywienia. 

 

K_W15 Potrafi opracować plany żywienia indywidualnego i zbiorowego 

dla pacjentów w szpitalu, domu pomocy społecznej i innych 

ośrodkach zbiorowego żywienia. 

 

Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki ZAL / 
NZAL 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi zaplanować i poprowadzić edukację żywieniową 
indywidualna i grupową. 

 

K_U13 Potrafi zaplanować  i realizować kompleksowe postępowanie 
obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia dla osób z 
nadwagą lub otyłością. 

 

K_U21 
 Zna zasady dietoprofilaktyki i potrafi zaplanować, dostosowane do 

wieku i stanu klinicznego postępowanie dietetyczne w celu 

zapobiegania chorobom związanym z nieprawidłowym odżywianiem 

i brakiem aktywności fizycznej a także zapobiegania niedożywieniu. 

 

Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki ZAL / 
NZAL 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

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

 

K_K04 Jest przygotowany do współpracy w zespole terapeutycznym 
sprawującym opiekę nad osobami, które wymagają specjalistycznej 
opieki (lub pomocy do wykonywania codziennych czynności) w 
zakresie odżywiania. 

 

 

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:……………………………………………………………… 

 

 

 


