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rok akademicki 2021/2022 -  cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modutu/przedmiotu:

Praktyka dom pomocy społecznej Kod modułu DT.1.069

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: -

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

Forma studiów: stacjonarne ■  niestacjonarne □

Rok studiów: ,  n lT n  ... . . .  „  Semestr 1 0  2 □  3 □  4 □  5 a  6 □  7 G 8 □  9 G
I □  II □  Ilia  IV □  V  □  VI □  l A r n  11 m n  rnstudiów: 10 □  11 IG! 12 i j

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy ■  fakultatywny O

Język wykładowy: polski a obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W)

Seminarium (S)

Ćwiczenia (Ć) -

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) 70

Inne: samokształcenie -

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h)

1.  Godziny kontaktowe 70

2. Czas pracy własnej studenta 
3. Samokształcenie -

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 70

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3

Cele kształcenia:
Zapoznanie studenta z praktyczną realizacją żywienia pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej. 
Poznanie zasad organizacji działu żywienia, w tym roli i zadań dietetyka w planowaniu i realizacją żywienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób wymagających specjalnych modyfikacji dietetycznych. Nabycie umiejętności w 
zakresie prowadzenia działań edukacyjnych.
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć:
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Senatu Nr CCXXI/2018 z dnia 19.12.2018 roku

Numer
efektu

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

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

*  w p is z  s y m b o l

K_U03

Prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne z zakresu 
żywienia wśród pensjonariuszy, propaguje zasady 
racjonalnego żywienia z wykorzystaniem różnych metod i 
środków dydaktycznych.

K U07

Potrafi przeprowadzić badania antropometryczne oraz wywiad 
chorobowy, prawidłowo zinterpretować dokumentacją 
dotyczącą stanu zdrowia podopiecznych domu opieki celem 
opracowanie właściwego postępowania żywieniowego 
dostosowanego do stanu zdrowia osoby starszej.

K U08
Potrafi dokonać odpowiedniej oceny i doboru surowców do 
produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz zastosować 
odpowiednie techniki sporządzania potraw i przechowywania 
potraw i żywności.

Realizacja 
zleconego zadania

K U 2 4

Potrafi stosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz posiada 
umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania 
decyzji.
Potrafi zaplanować tygodniową dietę dostosowaną do 
indywidualnego zapotrzebowania energetycznego, z 
uwzględnieniem chorób towarzyszących osobom w wieku 
podeszłym.

PZ

K_U28

Potrafi sporządzić potrawy zgodnie z zasadami żywienia 
dietetycznego w zależności od stanu zdrowia podopiecznych, 
porcjuje, bierze udział w ekspedycji posiłków oraz karmieniu 
pensjonariuszy, którzy wymagają pomocy drugiej osoby.

K_U28 Okazuje szacunek pacjentowi, klientowi, grupie społecznej

K K04 Okazuje szacunek pacjentowi, klientowi, grupie społecznej Obserwacja przez 
opiekuna PZ

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, 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, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

Treść zajęć: ( proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na 
zamierzone efekty kształcenia)

1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki.
2. Poznanie zasad organizacji bloku żywieniowego, w tym roli i zadań dietetyka w domu pomocy społecznej.
3. Współpraca z pensjonariuszami, przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, ocena parametrów 

antropometrycznych, zapoznanie z dokumentacją pacjenta.
4. Sporządzanie jadłospisów. Planowanie żywienia osób wymagających specjalnych modyfikacji dietetycznych.
5. Pomoc w żywieniu pensjonariuszy.
6. Praktyczne udzielanie porad dietetycznych pensjonariuszom._________________________________________



Załącznik Nr 6 do Uchwały Senatu Nr CCXXI/2018 z dnia 19.12.2018 roku

7. Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu żywienia wśród pensjonariuszy,
_______propagowanie zasad racjonalnego żywienia z wykorzystaniem różnych metod i środków dydaktycznych.
Literatura podstawowa:

1. Jarosz M. Żywienie osób w wieku starszym. PZWL, Warszawa 2008.

2. Menebrócker C, Smoliner C. Żywienie w podeszłym wieku. Urban & Partner Edra 2017.

3. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2014.
4. Jarosz M. (red.): Praktyczny podręcznik dietetyki. IŻŻ, Warszawa 2010.
5. Skrzypek M, red. Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym. Uniwersytet Medyczny, Lublin; 2018. 

Literatura uzupełniająca:
6. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji Polski. IŻŻ, Warszawa: Instytut Żywności 2017.
7. Peckenpaugh N.J. Podstawy żywienia i dietoterapia. Gajewska D. (red, wyd. poi.). Elseyier, Wrocław 2011. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: komputer z oprogramowaniem, waga lekarska.

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 Podpis Dziekana
Kierownik F

Wydzia
Uniwersytetu

Dr hab. n. o zd
Data sporządzenia sylabusa 17.06.2019 r.
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