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1. Wymiar godzinowy praktyki (1h – 45 min.):  135 godzin dydaktycznych  

 

2. Termin realizacji praktyk:   08.07.2023r. – 31.08.2023r. 

                                                         

3. Cel praktyki:   Celem praktyki jest zdobycie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie 
z zasadami funkcjonowania i zakresem działalności poradni dietetycznej.  
 

4. Miejsce odbywania praktyki:  Miejscem odbywania praktyk są wybrane przez studenta 
poradnie, w których jest zatrudniony dietetyk i istnieje możliwość wykonywania zadań 
wynikających z niniejszego programu praktyk, w tym w szczególności: poradnie 
dietetyczne przyszpitalne, indywidualne praktyki dietetyczne, kluby fitness, poradnie 
specjalistyczne tj. diabetologiczne, chorób metabolicznych.  

 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki: 
•  przeprowadzenie wywiadu żywieniowego u chorych zgłaszających się do poradni 
• udzielanie indywidualnych porad dietetycznych 
• określanie  i wyjaśnienie pacjentowi jakie  błędy popełniał w dotychczasowym 

sposobie żywienia 
• objaśnienie celowości stosowanej diety 
• opracowanie indywidualnej  karty dietetycznej 
• szerzenie profilaktyki i edukacji żywieniowej wśród pacjentów 
• propagowanie racjonalnego żywienia 

 

6. Student podczas praktyki realizuje następujące efekty uczenia się: 
• potrafi pracować w zespole wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości 

opieki nad pacjentem 
• potrafi udzielić porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego 
• potrafi  prowadzić edukację żywieniową dla osób zdrowych i chorych oraz ich rodzin 
• potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta 
• potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać oceny sposobu żywienia 
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 



 

• stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje 
szacunek wobec pacjenta (klienta) i grup społecznych 

• przestrzega zasad etyki zawodowej 
 

7. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest do: 

• przestrzegania przepisów obowiązujących w Instytucji, 

• przestrzegania ustalonego przez Instytucję porządku i dyscypliny pracy, 

• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

• przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 

• wykonywania poleceń Opiekuna Praktyki w miejscu jej wykonywania, 

• prowadzenia dziennika praktyk, w którym codziennie odnotowuje zakres 

wykonywanych czynności oraz czas ich trwania. 

 

8. Podstawą zaliczenia praktyki jest: 

• odbycie praktyki w pełnym wymiarze godzin, 

• przedłożenie wyznaczonemu przez Dziekana Opiekunowi Praktyk wypełnionego 

Dziennika praktyk, Kwestionariusza oceny praktyki i Kwestionariusza samooceny 

Studenta oraz oceny miejsca realizacji praktyk. 

 

9. Zaliczenia praktyki na podstawie w/w dokumentów dokonuje wyznaczony przez 

Dziekana Opiekun Praktyki. 

 

10.  Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku. 

 

11. Termin rozliczenia praktyki przez studenta i uzyskania zaliczenia, będzie wyznaczony 

przez Opiekuna praktyk (zgodnie z Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach w sprawie: organizacji roku akademickiego). 


