
Załącznik nr 5 do Regulaminu Praktyk Zawodowych 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). 

Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA PRAKTYK 
DIETETYKA KLINICZNA  

 
 

DO KOŃCA DRUGIEGO SEMESTRU 
TECHNOLOGIA POTRAW  W PLACÓWCE ŻYWNIENIA ZBIOROWEGO 

OTWARTEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imi ę i nazwisko studenta ……………………………………………………………………........................... 
 
Nr albumu  ……………………………… Tryb studiów…………………………………………………….. 
 
Rok akademicki rozpoczęcia 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: 

Po I semestrze do końca II semestru, w wymiarze 25 godzin akademickich 
 
 
 

1. Niniejszym zaświadcza się, że Pan/ Pani ............................................................................................................,  
student I roku, semestru II Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – odbył praktykę zawodową w 
................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...............................
w dniach od....................................do............................... 
w wymiarze …… dni roboczych oraz 25 godzin akademickich  
 
 
2. Osoba odpowiedzialna za naukę zawodu………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zapoznałem/am się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ……………………………………………..… 

                                        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 25h) 

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

  Ilość godzin 
pieczątka placówki i podpis 

opiekuna praktyki 

Technologia 
potraw w 
placówce 
żywienia 

zbiorowego 
otwartego 

 
(25h) 

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, a ponadto wymogami 
sanitarno – epidemiologicznymi.  
 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Zapoznanie z wyposażeniem technicznym 
zakładu 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Zapoznanie ze stawką finansową, normami 
żywienia i wyżywienia obowiązującym w 
placówce 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Zapoznanie z systemem kontroli i 
zarządzania jakością 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Układanie  jadłospisów dekadowych 
stosownie  do zapotrzebowania 
energetycznego organizmu 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Planowanie zaopatrzenia w artykuły 
żywnościowe niezbędnych do realizacji 
zaplanowanych jadłospisów 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Sporządzanie i wypełnianie dokumentów 
zgodnie z wymaganą kolejnością i 
obiegiem 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Ocena ilościowa i jakościowa surowców i 
produktów przyjmowanych do magazynu 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Wykonywanie, wykańczanie oraz ocena 
organoleptyczna potraw 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  
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Pobieranie, opisywanie i zabezpieczanie 
próbek pokarmowych 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

Odważanie produktów na poszczególne 
posiłki, porcjowanie i wydawanie posiłków 

……………………..h 
 

……………………… 
(data)  

 
 

Wypełnia uczelnia 
 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  
w wymiarze:  

 
 
 

 
 

……………………..h 
 

 
……………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 


