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Rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2021

Nazwa
modułu/przedmiotu : Praktyka stacja sanitarno-epidemiologiczna Kod modułu DT.2.066

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

Poziom studiów: I (licencjackie) II (magisterskie) □ X III (doktoranckie) □ jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne XD niestacjonarne

Rok studiów: I II X II. □ IV □ V □ VI □ Se7 ? tr A P 2n  Dr “  9 ’studiów: 10 □ 11 □ 12
Typ modułu/ 
przedmiotu: obowiązkowy X fakultatywny

Język wykładowy: polski X obcy

Forma kształcenia Godziny

Wykład

Seminarium

Ćwiczenia

Laboratorium

E-learning

Zajęcia praktyczne

Praktyki zawodowe 40

Inne: samokształcenie

RAZEM 40

Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h)
1. Godziny kontaktowe 40
2. Czas pracy własnej studenta, w tym

a. samokształcenie
b. przygotowanie do zajęć, zaliczeń

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 40
Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia: Zasadniczym celem praktyki jest poznanie zasad funkcjonowania stacji sanitarno- 
epidemiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad kontroli jakości żywności i żywienia.

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
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Numer
efektu
kształcenia

Student, który zaliczy moduł ( przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów kształceni:

Forma zajęć 
dydaktyczny 

ch

* wpisz symbol

K  U 3 4

Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt właściwy dla danego 
kierunku studiów.
Potrafi określić zasady pobierania próbek w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu żywności produkcji krajowej i 
pochodzącej z importu; zasady kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakładach 
produkujących żywność oraz zakładach żywienia zbiorowego; 
zasady działania w zakresie wprowadzania 
i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności.

Realizacja 
zleconego zadania P Z

K J K 1 2 Taktownie wyraża opinie na różne tematy działalności 
zawodowej

Obserwacja przez 
opiekuna

P Z

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;

PZ- praktyka zawodowa;

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
w zakresie wiedzy;
Egzamin ustny (iniestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)-,
Egzamin pisemny -  student generuje/rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania 
odpowiedzi)',
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini -  clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegow/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio); * 1 2 3 4 5 6 7 8

Treść zajęć: ( proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na 
zamierzone efekty kształcenia)
1. Zapoznanie z przebiegiem kontroli w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi na wszystkich 
etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.
2. Zapoznanie się z przebiegiem kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakładach 
produkujących żywność oraz zakładach żywienia zbiorowego.
3. Poznanie zasad przebiegu ostrzegania o niebezpiecznych środkach żywnościowych.
4. Poznanie zasad pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności produkcji krajowej i 
pochodzącej z importu.
5. Poznanie zasad prowadzenia oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego 
zamkniętego.
6. Poznanie zasad weryfikacji i dokumentacji zatruć pokarmowych opracowywanych przez powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne.
7. Poznanie zasad działania w zakresie wprowadzania i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności 
zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane.
8. Analiza laboratoryjna próbek żywnościowych i wody .___________________________________________________
Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J., Krejpcio Z.: Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Poznań 2014.
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (z późn. zm.). Dz. U. 2015, poz. 
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3. Ro2por2ąd2enie Ministra Zdrowia 2 dnia 26 lipca 2016 r., po2. 1154 w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 
muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach.

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Literatura uzupełniająca:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy -  Metody -  
Zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009.

2. Przysławski J. red.: Ocena wartości odżywczej żywności i żywienia. Uniwersytet Medyczny w
__________ Poznaniu 2009._____________________________________________________________________________
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych - komputer z oprogramowaniem_____________________________
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie pozytywnej oceny w dzienniczku praktyk

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Zakład Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie 20-081 Lublin ul. W. Chodźki 1, tel. (81) 448-69-02 e-mail: 
dietetyka@umlub.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
dr inż. Renata Krzyszycha

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia
dr inż. Renata Krzyszycha

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia

Data sporządzenia sylabusa
17.06. 2019 r.

Podpis Dziekana
GfclEKAN

WycL ia/tj Nauk o Zdrowiu 
Uniwersyt itiiMcdyczjjs ô w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska
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