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Załącznik 5 do Programu praktyk (…)Dietetyka 
 
 

KWESTIONARIUSZ  
informujący WSEIiI w Poznaniu  

o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia 
przez Studenta odbywającego praktykę zawodową 

 
Szanowni Państwo 
w związku z potrzebą weryfikowania efektów kształcenia studentów kierunku Dietetyka w Uczelni 
gorąco prosimy o ocenę1 poziomu jakości wykonywanych przez  
Studenta/ Studentkę, p. …………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 
w toku zawodowych praktyk, czynności i zadań, zgodnie z poniższymi kryteriami. 

 

                                                 
1 Oceny poziomu dokonujemy przez wstawienie dowolnego znaku graficznego w odpowiednio wybranej kolumnie 

Lp. 

Czynności (zadania) studenta w czasie praktyk, oparte na założonych 

efektach kształcenia 

Poziom  

(od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy poziom, 5 najwyższy) 

1 2 3 4 5 

 Część I szpital dla dorosłych      

111111

111 wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk                               

222 

przeprowadza wywiady żywieniowe, 

     

333 

ocenia stan odżywienia w oparciu o badania przesiewowe  

     

44 

dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych                

 w miejscu odbywania praktyk; analizuje ich powiązania różnymi 

obszarami działalności pracy dietetyka;      

455 

identyfikuje problemy komunikowania się z pacjentami, wiążące się z 

rodzajem ich choroby, 

      

66 

dostosowuje typ komunikacji do potrzeb pacjentów,  

      

7 

udziela porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego, 

     

8 

planuje jadłospisy w żywieniu zbiorowym i indywidualnym, 

     

9 

interpretuje dane liczbowe o masie ciała i wzroście pacjenta w każdym 

wieku      

1010 

posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej w czasie 

praktyk działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje 

skutki konkretnych działań      

11 troszczy się o dobro każdego pacjenta, klienta oraz grup społecznych,      

12 

przestrzega zasad tajemnicy, obowiązującej pracowników ochrony 

zdrowia, 

      

13 

ma świadomość konieczności pracy w zespole wielodyscyplinarnym w 

celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem,  

      

14 

uwzględnia w realizowaniu wyznaczonych zadań opinie i sugestie 

współpracowników.      

 Część II dział żywienia (firma cateringowa)      

15 wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk w zakładzie pracy      

16 

wykonuje i dokumentuje podstawowe zadania na przydzielonym 

stanowisku pracy, zachowując bezpieczeństwo stanowiska pracy,      

17 

kontroluje stan higieniczny pomieszczeń, maszyn  i urządzeń w trakcie 

prowadzonego procesu przygotowywania potraw  

      

18 

wykonuje i dokumentuje podstawowe czynności podczas wykonywania i 

rozdzielania posiłków dla pacjentów z różnymi zaleceniami dietetycznymi, 

zachowując bezpieczeństwo stanowiska pracy,      
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19 

pobiera i przechowuje próbki potraw i produktów w sposób zgodny z 

procedurą działu żywności,      

20 

dokonuje oceny organoleptycznej przydatności produktów 

żywnościowych i ich składników,      

21 

wskazuje i wykorzystuje najbardziej bezpieczne opakowania do 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych.      

22 

wykorzystując umiejętności techniczne, ocenia przydatność produktów do 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas przygotowywania żywności,       

23 

 

ustala zawartość i skład jadłospisów ze zleceniodawcami w różnych 

chorobach,      

24 

planuje jadłospisy w żywieniu zbiorowym i indywidualnym, 

      

25 

ocenia stan techniczny pomieszczeń i urządzeń pod kątem zapewnienia 

właściwego poziomu higieny      

 

Część III poradnia dietetyczna/ poradnia chorób 

metabolicznych i przewodu pokarmowego      

26 wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk      

27 dostosowuje typ komunikacji do potrzeb pacjentów,      

28 

przeprowadza wywiady żywieniowe, 

     

29 

ustala zawartość i skład jadłospisów, 

     

30 

zestawia  wyniki badań diagnostycznych z wiedzą dotyczącą odpowiedniej 

diety      

31 

ocenia stan odżywienia w oparciu o badania przesiewowe pogłębioną 

ocenę stanu odżywienia      

32 

interpretuje wyniki badań diagnostycznych w stanie zdrowia oraz w 

przebiegu wybranych chorób. 

      

33 

identyfikuje problemy komunikowania się z pacjentami, wiążące się z 

rodzajem ich choroby,      

34 

planuje jadłospisy w żywieniu zbiorowym i indywidualnym, 

     

35 

ustalanie zapotrzebowania energetycznego jak również ilości potrzebnych 

składników pokarmowych dla poszczególnych pacjentów      

36 

posługuje się umiejętnością przygotowania materiałów edukacyjnych dla 

pacjentów      

37 

formułuje wnioski o zawartości indywidualnej optymalnej diety na 

podstawie wywiadu,      

38 

 przekazuje informacje na temat diet i racjonalnego żywienia dzieci i 

dorosłych,      

39 

analizuje wartość odżywczą zbilansowanych i popularnych diet 

alternatywnych,      

40 

udziela porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego 

     

41 

wyjaśnia znaczenie umiejętności komunikowania w procesie promocji 

zdrowia.      

42 

konstruuje dietę, odpowiednią do choroby, ze szczególnym wskazaniem 

chorób nowotworowych narządów płciowych,      

43 

 wskazuje przydatność stosowania suplementów diety dla  konkretnych 

pacjentów,      

44 

 planując dietę, ocenia wpływ przyjmowanych leków na trawienie,  

wchłanianie i wydalanie składników pożywienia oraz  wpływ żywności i jej 

składników na aktywność biologiczną leków,      

45 

 klasyfikuje i charakteryzuje zbilansowane i popularne diety alternatywne, 

     

46 

 ocenia stopień realizacji norm żywieniowych przy stosowaniu 

odmiennych sposobów żywienia,      

47 

 interpretuje dane liczbowe o masie ciała i wzroście pacjenta w każdym 

wieku,      

48 

 oblicza indywidualne zapotrzebowanie na energię oraz makro i 

mikroskładniki odżywcze,      
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 oblicza wartość odżywczą i energetyczną diet na podstawie tabel 

wartości odżywczej produktów spożywczych i typowych potraw.      

49 

troszczy się o dobro każdego pacjenta, klienta oraz grup społecznych,  

     

50 

 przestrzega praw pacjentów, w tym prawa do informacji dotyczącej 

proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych 

następstw i ograniczeń,      

51 

 przestrzega zasad tajemnicy, obowiązującej pracowników ochrony 

zdrowia,      

52 

 dostrzega i respektuje potrzeby emocjonalne każdego pacjenta, 

     

53 

posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej w czasie 

praktyk działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje 

skutki konkretnych działań      

54 

taktownie i skutecznie sugeruje pacjentom potrzebę konsultacji 

medycznej;      

55 

Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów. 

     

56 

porządkuje i przechowuje zebrane dane, dotyczące żywienia pacjentów;  

     

57 

zbiera, kataloguje i wykorzystuje doniesienia z zasobów Internetowych, 

związane z dietetyką.      

 Część IV DPS      

58 wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk      

59 

dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych                

 w miejscu odbywania praktyk; analizuje ich powiązania  z różnymi 

obszarami działalności pracy dietetyka;      

60 

dostosowuje typ komunikacji do potrzeb pacjentów,  

      

61 

wykonuje i dokumentuje podstawowe czynności podczas wykonywania i 

rozdzielania posiłków dla pacjentów z różnymi zaleceniami dietetycznymi, 

zachowując bezpieczeństwo stanowiska pracy,      

62 

przeprowadza wywiady żywieniowe, 

      

63 

ocenia stan odżywienia w oparciu o badania przesiewowe i pogłębioną 

ocenę stanu odżywienia,      

64 

ustala zawartość i skład jadłospisów ze zleceniodawcami w różnych 

chorobach,      

 Część V Szpital dziecięcy      

65 wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk      

66 dostosowuje typ komunikacji do potrzeb pacjentów,      

67 

sprawnie komunikuje się z rodzicami niemowląt i dzieci,  

w kwestiach żywieniowych      

68 

identyfikuje problemy komunikowania się z pacjentami, wiążące się z 

rodzajem ich choroby,      

69 

dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych                

 w miejscu odbywania praktyk; analizuje ich powiązania  z różnymi 

obszarami działalności pracy dietetyka;      

70 

przeprowadza wywiady żywieniowe i pogłębioną ocenę stanu odżywienia, 

     

71 

ustala zawartość i skład jadłospisów ze zleceniodawcami w różnych 

chorobach,      

72 

planuje jadłospisy w żywieniu zbiorowym i indywidualnym dzieci, 

     

73 

posługuje się umiejętnością przygotowania materiałów edukacyjnych dla 

pacjentów      

74 

zestawia  wyniki badań diagnostycznych z wiedzą dotyczącą odpowiedniej 

diety, 

      

75 

ocenia potrzeby żywieniowe noworodków i niemowląt, 

     

76 

adekwatnie do potrzeb i możliwości, zaleca karmienie naturalne i/ lub 

sztuczne,      

77 

planuje odpowiednie żywienie w chorobach wieku dziecięcego,  
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78 

 udziela porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego, 

     

79 

 weryfikuje zasady postępowania dietetycznego w alergiach 

pokarmowych i celiakii u dzieci i młodzieży,      

80 

porządkuje i przechowuje zebrane dane, dotyczące żywienia 

noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,       

81 

opracowuje diety indywidualne dla osób zdrowych i chorych, zarówno 

dorosłych, jak i dzieci, 

      

82 

przekazuje informacje na temat diet i racjonalnego żywienia dzieci i 

dorosłych,      

83 

- opisuje zasady żywienia noworodków i niemowląt oraz sposoby 

karmienie naturalnego i sztucznego,      

84 

 

 objaśnia metody wprowadzania nowych produktów 

     

85 

 omawia zasady żywienie w chorobach metabolicznych, 

     

86 

 wyjaśnia zasady postepowania dietetycznego w alergiach pokarmowych i 

celiace u dzieci i młodzieży (asortyment i zastosowanie preparatów 

bezglutenowych),      

87 

 wyjaśnia zasady leczenia chorób metabolicznych i  diety eliminacyjne w 

galaktozenii i fenyloketonurii,      

88 

 składa sprawozdania zgodnie z wymaganiami miejsca pracy, 

     

89 

zbiera, kataloguje i wykorzystuje doniesienia z zasobów Internetowych, 

związane z dietetyką      

90 

Ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 

realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy dietetyka w miejscu 

odbywania praktyk      

91 

Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej w czasie 

praktyk działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje 

skutki konkretnych działań      

92 Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.      

93 troszczy się o dobro każdego pacjenta, klienta oraz grup społecznych,       

94 

 przestrzega praw pacjentów, w tym prawa do informacji dotyczącej 

proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych 

następstw i ograniczeń,      

95 

przestrzega zasad tajemnicy, obowiązującej pracowników ochrony 

zdrowia,      

96 

dostrzega i respektuje potrzeby emocjonalne małego pacjenta i  jego 

rodziców (opiekunów),      

97 

optymalizuje swoje postępowanie zawodowe, kierując się polepszaniem 

jakości życia „podopiecznych”,      

98 

taktownie i skutecznie sugeruje pacjentom potrzebę konsultacji 

medycznej; 

      

99 

pracuje w zespole wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości 

opieki nad pacjentem,  

      

 

uwzględnia w realizowaniu własnych zadań zawodowych opinie i sugestie 

współpracowników.      

100 Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.      

101 

interpretuje dane liczbowe o masie ciała i wzroście pacjenta w każdym 

wieku,      

102 

oblicza indywidualne zapotrzebowanie na energię oraz makro i 

mikroskładniki odżywcze,      

103 

oblicza wartość odżywczą i energetyczną diet na podstawie tabel wartości 

odżywczej produktów spożywczych i typowych potraw.      

 Część VI Technologia żywności      

104 wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk      

105 

wykonuje i dokumentuje podstawowe zadania na przydzielonym 

stanowisku pracy, zachowując bezpieczeństwo stanowiska pracy,      

106 

posługuje  się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w 

laboratoriach analizy jakości żywności,      
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Dziękujemy za pomoc w doskonaleniu programu kształcenia 
 
 

Społeczność  
Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej 

w Poznaniu 
 

 

107 

pobiera i przechowuje próbki potraw i produktów w sposób zgodny z 

procedurą działu żywności,      

108 

kontroluje stan higieniczny pomieszczeń, maszyn  i urządzeń w trakcie 

prowadzonego procesu przygotowywania potraw       

109 

dokonuje oceny organoleptycznej przydatności produktów 

żywnościowych i ich składników,      

110 

- wskazuje i wykorzystuje najbardziej bezpieczne opakowania do 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych.      

111 

prowadzi pomiary laboratoryjne z zastosowaniem metod analitycznych 

stosowanych do oznaczania jakości żywności, 

      

112 

dokonuje oceny mikrobiologicznej procesów produkcyjnych i gotowej 

żywności, 

      

113 

ocenia wpływ procesów technologicznych na przemiany biochemiczne 

żywności, 

 

      

114 

wykorzystując odpowiednią aparaturę i umiejętności techniczne, ocenia 

przydatność produktów do zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

przygotowywania żywności,  

      

115 

ocenia stan techniczny pomieszczeń i urządzeń pod kątem zapewnienia 

właściwego poziomu higieny.      

116 

monitoruje i uzupełnia bieżące informacje w zakresie technologii 

żywności      


