Zrzut strony: http://www.izp.cm-uj.krakow.pl/?ml=65&art=134

<--kliknij na adresie

English

Najnowsze

Koła Naukowe
Strona głów na
Informacje o Instytucie
Zdrow ia Publicznego

2010-07-07

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka IZP WNZ

Zakłady

Informacja dla studentów ,
dotycząca ITS (rok
akademicki 2012/2013)

Studia
Dla kandydatów na studia/
Rekrutacja

2012-11-13

Biblioteka IZP nieczynna w
dniu 10 listopada 2012 r!

Dla studentów

2012-11-09

Biblioteka

Informacja o now ej
książce pracow ników
Instytutu Zdrow ia
Publicznego 2012-10-30

Zeszyty Naukow e Ochrony
Zdrow ia
Krótko o Kole:
W spółpraca międzynarodow a
Konferencje i seminaria
organizow ane w Instytucie
Koła Naukowe
Konferencje naukow e
Aktualności

W spółpraca między
Instytutem Zdrow ia
Publicznego a
Uniw ersytetem w
Maastricht 2012-11-16

Udział w pracach Studenckiego Koła Naukow ego przy Zakładzie Żyw ienia Człow ieka w iąże się z
przygotow aniem studentów kierunku Zdrow ie Publiczne oraz Pielęgniarstw a i Położnictw a do
prow adzenia badań oceny sposobu żyw ienia i stanu odżyw ienia w ybranych grup ludności.
W śród zainteresow ań badaw czych uczestników Koła znajdują się tematy zw iązane z :
- bezpieczeństw em żyw ności i żyw ienia,
- zaburzeniami w yw ołanymi niepraw idłow ym żyw ieniem w odniesieniu do chorób dieto-zależnych
oraz
- leczeniem dietetycznym w w ybranych jednostkach chorobow ych.
Trochę historii:
• Koło zostało zarejestrow ane po raz pierw szy w ramach Studenckiego Tow arzystw a Naukow ego
CMUJ w roku akademickim 2002/2003.
•
Jest to jedno z pierw szych Kół Naukow ych działających na terenie Instytutu Zdrow ia
Publicznego.
• Od początku jest prow adzone przez dr Beatę Piórecką, a opiekę merytoryczną nad Kołem pełni
Kierow nik Zakładu Żyw ienia Człow ieka dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zaw adzka.
•
Pierw szą przew odniczącą Koła była mgr Agnieszka Kozioł-Kozakow ska, aktualnie doktorantka w
Zakładzie Żyw ienia Człow ieka, a także w spółopiekun Koła.
Od momentu pow stania Koła czynnie uczestniczymy w corocznej Międzynarodow ej Konferencji
Studentów Uczelni Medycznych oraz przedstaw ialiśmy prace podczas dw u Ogólnopolskich
Konferencji Studentów Zdrow ia Publicznego. Prezentujemy rów nież w yniki prac badaw czych na
innych Konferencjach na terenie kraju.
Studenci biorący udział w pracach Koła aktyw nie promują zasady zdrow ego odżyw iania się w śród
dzieci w w ieku przedszkolnym i na różnych etapach kształcenia szkolnego.
Od 2004 roku studenci uczestniczą w konkursie „grantów studenckich” organizow anych przez STN
CMUJ.
W aktualnym roku akademickim dw ie uczestniczki Koła otrzymały dofinansow anie sw oich tematów
badaw czych tj.
1. Charakterystyka sposobu żyw ienia kobiet w ciąży.
2. W ystępow anie schorzeń w spółistniejących z celiakią.
W 2009 roku Koło w spółorganizow ało w raz z Polskim Stow arzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenow ej pierw sze w Krakow ie spotkanie z „dietą bezglutenow ą” !
Aktualności
Przew odniczącą Koła w roku akademickim 2009/2010 jest Pani Sabina Lis studentka V roku
kierunku Zdrow ie Publiczne.
Kontakt: Sabina Lis - sabinus86@wp.pl
lub dr Beata Piórecka - beapior@poczta.onet.pl
W przygotow aniu strona internetow a Koła !!!
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