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PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU DIETETYKA 

 

Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka poprzez 

nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku 

zajęć dydaktycznych na uczelni. 

Praktyki stwarzają możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych studenta w ramach wybranego 

kierunku, a także uzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego jej zastosowania  

i ukształtowania postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Praktyki zawodowe stanowią 

integralną część proces u kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 

 

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK 

Student może odbyć studencką praktykę zawodową  w przedsiębiorstwach, placówkach i instytucjach sektora 

państwowego i prywatnego. Praktyka zawodowa uzupełnia program studiów, dlatego miejsca odbywania 

praktyk są zróżnicowane, tak aby student miał możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy dietetyka  

w następujących placówkach: zakłady żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego, poradnie dietetyczne 

oraz w stacje sanitarno-epidemiologiczne.  

 

OKRES REALIZACJI PRAKTYK 

Okres realizacji praktyki zawodowej na kierunku Dietetyka  wg. programu studiów to:  

• II semestr 125h akademickich, gdzie 1h akademicka = 45 min zegarowych;  

• III semestr 200h akademickich, gdzie 1h akademicka = 45 min zegarowych; 

• IV semestr 50h akademickich, gdzie 1h akademicka = 45 min zegarowych.  

  

Przed przystąpieniem do praktyki student ją odbywający musi być przeszkolony w zakresie obowiązujących 

przepisów oraz powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a ponadto wymogami sanitarno – higienicznymi.  
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I ROK STUDIÓW [II semestr] 

 

Wymiar pierwszej praktyki zawodowej na kierunku Dietetyka wg. programu studiów to:  

- 125 godzin akademickich; 

- okres realizacji praktyki – II semestr 

 

Miejsce odbywania praktyki: 

- zakłady żywienia zbiorowego 

 

ZAKRES PRAKTYKI 

- Zapoznanie się z przepisami BHP i obowiązującym regulaminem;  

- Zapoznanie z wyposażeniem technicznym zakładu; 

- Zapoznanie ze stawką finansową, normami żywienia i wyżywienia obowiązującymi w placówce; 

- Zapoznanie z systemem kontroli i zarządzania jakością; 

- Układanie jadłospisów dekadowych stosownie do zapotrzebowania energetycznego organizmu; 

- Planowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe niezbędne do realizacji zaplanowanych jadłospisów; 

- Sporządzanie i wypełnianie dokumentów zgodnie z wymaganą kolejnością i obiegiem; 

- Ocena ilościowa i jakościowa surowców i produktów przyjmowanych do magazynu; 

- Wykonywanie, wykańczanie oraz ocena organoleptyczna potraw; 

- Pobieranie, opisywanie i zabezpieczanie próbek pokarmowych; 

- Odważanie produktów na poszczególne posiłki, porcjowanie i wydawanie posiłków; 

- Zapoznanie się z zasadami przechowywania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oraz z zasadami oceny ich 

przydatności do spożycia; 

- Poznanie systemu zaopatrzenia zakładu w podstawowe surowce i materiały;  

- Poznanie norm jakościowych dotyczących surowców i wyrobów gotowych, ocena jakości surowca; 

- Zapoznanie z organizacją transportu produktów do miejsca odbywania praktyk; 

- Przeprowadzenie wywiadu wśród klientów odwiedzających miejsce odbywania praktyk, dotyczącego możliwości 

wprowadzenia nowych rozwiązań kulinarnych oraz pozycji w menu; 

- Zapoznanie się z raportem sprzedażowym danych produktów w miejscu odbywania praktyk.    
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II ROK STUDIÓW [III semestr] 

 

Wymiar drugiej praktyki zawodowej na kierunku Dietetyka wg. programu studiów to:  

- 200 godzin akademickich; 

- okres realizacji praktyki – III semestr 

 

Miejsce odbywania praktyki: 

- poradnie dietetyczne – usługi komercyjne/ poradnie przyszpitalne  

 

ZAKRES PRAKTYKI 

- Zapoznanie się z przepisami BHP i obowiązującym regulaminem; 

- Układanie jadłospisów dla diety podstawowej i ich modyfikacje na pozostałe diety; 

- Zaplanowanie tygodniowej diety z wyliczeniem wartości odżywczej i energetycznej; 

- Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z osobami zgłaszającymi się do poradni dietetycznej; 

- Przeprowadzenie podstawowych badań antropometrycznych pacjenta w celu zaplanowania postępowania 

dietetycznego; 

- Zapoznanie się z podstawową dokumentacją dotyczącą rozpoznania i dotychczasowego przebiegu leczenia; 

- Zapoznanie się z konsultacjami online prowadzonymi w miejscu odbywania praktyk;  

- Przeprowadzenie wywiadu chorobowego online; 

- Zapoznanie się z programami żywieniowymi kierowanymi do zróżnicowanych grup odbiorców; 

- Zapoznanie się z kampaniami żywieniowymi skierowanymi do osób z różnymi chorobami (otyłością, 

nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, cukrzycą typu II);  

- Opracowanie specjalnie dedykowanych diet dla osób chorych m.in. na otyłość brzuszną, nadciśnienie tętnicze, 

chorobę wrzodową, cukrzyce typu II itp.);  

- Zapoznanie się z materiałami źródłowymi dostępnymi w miejscu odbywania praktyk;  

- Przeprowadzanie konsultacji monitorujących przebieg wdrożonego postępowania dietetycznego; 

- Przeprowadzanie konsultacji z klientem, który zakończył terapie w poradni dietetycznej. Sprawdzenie 

poprawności wyrobionych w czasie trwania terapii nawyków żywieniowych; 

- Zapoznanie się z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w miejscu odbywania praktyki.  
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II ROK STUDIÓW [IV semestr] 

 

Wymiar trzeciej praktyki zawodowej na kierunku Dietetyka wg. programu studiów to:  

- 50 godzin akademickich; 

- okres realizacji praktyki – IV semestr 

 

Miejsce odbywania praktyki: 

- stacje sanitarno-epidemiologiczne  

 

Zakres praktyki:  

- Zapoznanie się z przepisami BHP i obowiązującym regulaminem; 

- Zapoznanie się z zasadami prowadzenia kontroli przez właściwe organy administracji publicznej  

w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją produktów żywnościowych;  

- Zapoznanie się z zasadami HACCP, FIFO; 

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności kontrolnych i funkcji nadzorczych; 

- Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi w miejscu 

odbywania praktyk; 

- Opracowywanie analiz oraz oceny stanu higieniczno-sanitarnego w miejscu odbywania praktyk;  

- Nadzór nad sposobem magazynowania produktów żywnościowych; 

- Sprawdzanie oznaczeń dotyczących przechowywanej żywności, półproduktów i gotowych wyrobów;  

- Sprawdzanie oznaczeń powierzchni przeznaczonych do magazynowania produktów spożywczych, chemicznych; 

- Sprawdzanie lokalu pod kątem obecności szkodników; 

- Sprawdzanie dostępności służbowego zaplecza dla personelu;  

- Sprawdzanie dostępności dla pracowników środków myjących, dezynfekujących oraz przeznaczonych  

do powierzchni produkcyjnych pod kątem braków atestów dopuszczających te środki do kontaktu z żywnością;  

- Sprawdzanie prowadzonych rejestrów sprzątania pod kątem zgodności z harmonogramem; 

- Weryfikacja powierzchni lokalu pod kątem budowlanym nie zagrażającym bezpieczeństwu klientów (pęknięcia 

materiałów wykończeniowych – podłogi, ściany, progi).   

 

 

 

 

 

Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego  
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