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Rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2021
Nazwa
modułu/przedmiotu : Przygotowanie do rynku pracy Kod modułu DT.2.061

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

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

Forma studiów: stacjonarne XL] niestacjonarne

Rok studiów: I □ II |  Hi □ IV □ v  z  VI o  Ste7 slr on  in  n  i ,a-4 ń  r,0 “  7 °  8°  “  studiów: 9n 10 □ 11 □ 12
Typ modułu/ 
przedmiotu: obowiązkowy fakultatywny X

Język wykładowy: polski |  obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład

Seminarium 15

Ćwiczenia

Laboratorium

E-learning

Zajęcia praktyczne

Praktyki zawodowe

Inne: samokształcenie

RAZEM 15

Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h)
1. Godziny kontaktowe 15
2. Czas pracy własnej studenta, w tym

a. samokształcenie
b. przygotowanie do zajęć, zaliczeń 5

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 20
Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1

Cele kształcenia:
Przekazanie wiedzy na temat formalno- prawnych warunków rejestrowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce: wymogi, zasady, obowiązki i terminy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Przekazanie wiedzy na temat zasad opracowywania i realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych z 
uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

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 uczenia

Forma
zajęć

dydaktycz
nych

K W29

Zna wymogi formalne, administracyjne, finansowe w zakresie 
niezbędnym do założenia działalności gospodarczej w Polsce

Zaliczenie z 
dostępem do 
materiałów

S

Posiada wiedzę o tworzeniu i prowadzeniu programów 
zdrowotnych i profilaktycznych realizowanych w Polsce oraz 
możliwych źródłach ich finansowania

Przygotowanie 
założeń projektu S

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

Treść zajęć:

• Etapy opracowywania pomysłu na własną działalność gospodarczą
• Wymogi rejestracyjne, niezbędne warunki finansowe i formalne do prowadzenia działalności
• Możliwości wsparcia finansowego w prowadzeniu działalności gospodarczej
• Czym są programy zdrowotne i profilaktyczne? Jakie są ich zadania i kto je realizuje?
• Zasady opracowywania programów profilaktycznych i zdrowotnych
• Programy finansowane ze środków publicznych i sponsorów_____________________________________

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

• Rejestracja działalności gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U, z 2018 r. poz. 646, z późn. zm. )
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647, z późn. zm .)
• Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki 

zdrowotnej: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/2016/08/Instrukcja_PPZ.pdf
• Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm. )
• Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej. 

http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/instrukcja-planowania-wdrazania-
______ oraz-realizacji-ppz/__________________________________________________________________
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych Laptop, rzutnik multimedialny, dostęp do internetu

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 100% obecność na zajęciach W- 80%, U-10%, K-10%

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (teł./e-mail)
Zakład Dietetyki Klinicznej 20-093 Lublin, ul. Chodźki 1, tel. (81) 448-69-00 e-mail dietetykafa umliib.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
dr n. med. Bogdan Szponar

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:

Podpis Kierowąaiką jednostki prowadzącej zajęcia
Zakhehu f^etetyki Kljpic 

Uniweiml

Dr hW'Mtchał Skrzypek 
Data sporządzenia sylabusa: 03107.2019

Podpis Dziekana
PRi

Wydział
Uniwersytetu

Dr hab. n. o zdr.
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