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Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………... 
 
nr indeksu ………, semestr…………., tryb studiów…………. 
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Zaświadczenie należy przedłożyć w celu  potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki w wybranej 

placówce 
 

I  ROK STUDIÓW 
każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

2 tygodni po drugim  semestrze (75godz.) 

 
 
 
1. Niniejszym zaświadcza się, że Pan/ Pani .......................................................................................................,  
student ...... roku, semestru…. Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – odbył praktykę zawodową 
w .......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..........................w 
dniach od....................................do.......................... 
w wymiarze...........................tygodni oraz godzin………. 
 
 
2. Osoba odpowiedzialna za naukę zawodu………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zapoznałem/am się z przepisami BHP ……………………………………………………… 
 
        

………………………………. 
                            data i podpis studenta 

 
Opinia 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
……………….                                          ……………………………………… 
          data                                                                        pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
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PROGRAM PRAKTYK 

Moduł i zakres 
godzinowy 

Czynności 

1 praktyka 
(łącznie 75h) 

Opiekun zatwierdza stopień praktyki w zakresie poszczególnych 
modułów swoim podpisem i pieczątka placówki 

  Ilość godzin 
pieczątka placówki i podpis 

opiekuna praktyki 

Praktyka  
w szpitalu i 
w zakresie 
edukacji 

żywieniowej 
 

(75h) 

Poznanie struktury organizacyjnej i 
zasad funkcjonowania  oraz charakteru 
działalności placówki  

  

Zapoznanie organizacji żywienia na 
terenie jednostki 

  

Współpraca z zespołem leczącym dana 
osobę. 

  

Poznanie zasad postępowania 
dietetycznego u pacjentów z typowymi 
jednostkami chorobowymi 

  

Udział w wydawaniu posiłków dla 
chorych hospitalizowanych 

  

Rozpoznanie i rozwiązywanie 
problemów zgodnie z zasadami etyki 
podczas wykonywania przewidzianych 
zadań. 

  

Współudział w edukowaniu 
żywieniowym pacjentów oraz 
propagowanie zasad zdrowego 
żywienia 
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Przeprowadzanie wywiadu 
żywieniowego oraz ocena stanu 
odżywienia 

  

Uczestniczenie przy opracowywaniu 
diet dla pacjentów hospitalizowanych 
oraz po hospitalizacji 

  

Udział w przygotowaniu posiłków, 
porcjowaniu i ich dystrybucji 

 

 

Uczestniczenie w wizytach lekarskich 
oraz innych aktywnościach zespołu 
leczącego, w tym: w odprawach 
pielęgniarskich, wizytach przy łóżku 
pacjenta, ustalaniu zaleceń 
terapeutycznych 

 

  

 

Pomoc w żywieniu pacjentów, którzy 
wymagają karmienia przez druga 
osobę. 

 

 

Udział w szkoleniach dietetycznych dla 
pacjentów z chorobami przewlekłymi 
prowadzonymi w warunkach 
hospitalizacji  

 

 

Udział w szkoleniach dietetycznych dla 
pacjentów z chorobami przewlekłymi 
prowadzonymi w warunkach leczenia 
ambulatoryjnego 
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Poznanie zasad prowadzenia 
dokumentacji szpitalnej w oddziałach 
klinicznych oraz poradniach 

 

 

Uczestniczenie w konsultacjach 
specjalistycznych 

 

 

Poznanie przepisów sanitarno-
epidemiologicznych oraz metod 
zapobiegania zakażeniom 

 

 

Edukacja w zakresie zdrowotnych 
skutków głodu i niedożywienia, 
poszanowania żywności, 
proekologicznego rozwiązywania 
problemów żywnościowych, w tym 
podejmowania problematyki zdrowej 
żywności 

 

 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  
w wymiarze:  

 
 
 

 
 

……………………..h 
 

 
……………………… 

(data i podpis prodziekan) 

 


