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Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

Kierunek studiów: Dietetyka 

Specjalność:  Dietetyka kliniczna 

Rok studiów:  3 
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Stopień (słownie): pierwszy 
Rok akademicki: 2022/2023 
 

Opiekun praktyki:       dr n. med. Aleksander Danikiewicz 
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Nazwa jednostki: Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych  
Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych 

                                        Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu 

Adres jednostki:          41-902 Bytom, ul. Piekarska 18 

 

 

1. Wymiar godzinowy praktyki (1h – 45 min.): 90 godzin dydaktycznych 

 

2. Termin realizacji praktyk:     22.05.2023r. – 23.06.2023r. 

                                                         

3. Cel praktyki: Celem praktyki jest zdobycie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie 

z zasadami funkcjonowania i zakresem działalności podmiotów leczniczych, w których 

realizowane są zalecenia dietetyczne. 

 

4. Miejsce odbywania praktyki:  Miejscem odbywania praktyki mogą być wybrane przez 

studenta placówki, w których istnieje możliwość wykonywania czynności wynikających 

z programu praktyk: 

• Oddział dziecięcy  w szpitalu, 
• Oddział dziecięcy w szpitalu rehabilitacyjnym,  
• Oddział dziecięcy w sanatorium lub uzdrowisku, 
• Inne zakłady lecznicze obejmujące dzieci całodobową opieką medyczną 

(w tym z całodobowym wyżywieniem). 
 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki: 

• poznanie struktury organizacyjnej placówki: oddział, dział żywienia, kuchnia ogólna 
i kuchnia mleczna, 

• zapoznanie ze specyfiką pracy: godziny pracy, pory karmienia, godziny badań, 
zabiegów, wizyt, odwiedziny rodziców, przepływ informacji i zleceń, dokumentacja, 

• uczestniczenie w wizycie lekarskiej i/lub pielęgniarskiej (ew. położnej), 
• przyjmowanie i realizacja zleceń od lekarzy, pielęgniarek, dietetyka, 
• karmienie dzieci (jeśli to możliwe), 
• zapoznanie się z prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sanitarno-

epidemiologicznej, 
• ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów (diagnostyka), 
• opracowanie zaleceń dietetycznych oraz diet (terapia), 
• prowadzenie edukacji żywieniowej pacjentów/dzieci (edukacja), 
• prowadzenie edukacji żywieniowej rodziców pacjentów (edukacja). 



 

6. Student podczas praktyki realizuje następujące efekty uczenia się: 
• zna i  rozumie rolę dietetyka w monitorowaniu odżywiania się chorych w szpitalu 
• 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 
• zna warunki higieniczno-sanitarne produkcji żywności w zakładach żywienia 

zbiorowego 
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
• rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi chorobami a stanem odżywienia 

i potrafi zaplanować  żywienie dostosowane do zaburzeń metabolicznych 
wywołanych urazem lub chorobą 
 

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). 


