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KARTA PRAKTYK 
DIETETYKA studia II stopnia 

 
 

MODUŁ REALIZOWANY DO KOŃCA II SEMESTRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imię 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 

 
1 ROK STUDIÓW 

każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

  łącznie 125 godzin akademickich  

 
 
 

1. Niniejszym zaświadcza się, że Pan/ Pani ............................................................................................................,  

student I roku, semestru I 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 bezpieczeństwa i higieny pracy ……………………………………………….. 

                                        data i podpis studenta 

 

 

 

 

Opinia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

……………….                                                                       ………….……………………………………… 

      data                                                                                             pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
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PROGRAM PRAKTYK 
Uwaga: Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów w różnych instytucjach i w dowolnych wymiarach 
godzinowych na poszczególnych praktykach pod warunkiem wywiązania się z łącznego zakresu godzinowego 
poszczególnych modułów 

Moduł i zakres 
godzinowy 

Czynności 

1 praktyka 
(łącznie 125h) 

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

  Ilość godzin 
pieczątka placówki i podpis 

opiekuna praktyki 

Zakłady żywienia 
zbiorowego  

125h 

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

……………………… 
(data i podpis)  

Zapoznanie z wyposażeniem 
technicznym zakładu 

……………………… 
(data i podpis)  

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

……………………… 
(data i podpis)  

Zapoznanie z systemem kontroli i 
zarządzania jakością 

……………………… 
(data i podpis)  

Układanie jadłospisów dekadowych 
stosownie do zapotrzebowania 
energetycznego organizmu ……………………… 

(data i podpis)  

Planowanie zaopatrzenia w artykuły 
żywnościowe niezbędne do realizacji 
zaplanowanych jadłospisów ……………………… 

(data i podpis)  

Sporządzanie i wypełnianie 
dokumentów zgodnie z wymaganą 
kolejnością i obiegiem ……………………… 

(data i podpis)  

Ocena ilościowa i jakościowa 
surowców i produktów przyjmowanych 
do magazynu ……………………… 

(data i podpis)  

Wykonywanie, wykańczanie oraz 
ocena organoleptyczna potraw 

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

……………………… 
(data i podpis)  

Odważanie produktów na 
poszczególne posiłki, porcjowanie i 
wydawanie posiłków ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z zasadami 
przechowywania surowców, 
półproduktów i gotowych wyrobów 
oraz z zasadami oceny ich przydatności 
do spożycia 

……………………… 
(data i podpis)  

Poznanie systemu zaopatrzenia 
zakładu w podstawowe surowce i 
materiały 

……………………… 
(data i podpis)  

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

……………………… 
(data i podpis)  

Zapoznanie z organizacją transportu 
produktów do miejsca odbywania 
praktyk 

……………………… 
(data i podpis)  

 

Przeprowadzenie wywiadu wśród 
klientów odwiedzających miejsce 
odbywania praktyk, dotyczącego 
możliwości wprowadzenia nowych 
rozwiązań kulinarnych oraz pozycji w 
menu ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z raportem 
sprzedażowym danych produktów w 
miejscu odbywania praktyk   

……………………… 
(data i podpis)  
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Wypełnia uczelnia 
 

 

 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  

w wymiarze:  

 

 
 

……………………..h 
 

 
……………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 


