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KARTA PRAKTYK 
DIETETYKA studia II stopnia 

 
 

MODUŁ REALIZOWANY DO KOŃCA III 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 

 
2 ROK STUDIÓW 

każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

łącznie 200 godzin akademickich  

 
 
 

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

student II roku, semestru III 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 

2 praktyka 
(łącznie 200h) 

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

  Ilość godzin 
pieczątka placówki i podpis 

opiekuna praktyki 

Poradnie 
dietetyczne 

200h 

Zapoznanie się z przepisami BHP i 
obowiązującym regulaminem  

……………………… 
(data i podpis)  

Układanie jadłospisów dla diety 
podstawowej i ich modyfikacja na 
pozostałe diety ……………………… 

(data i podpis)  

Zaplanowanie tygodniowej diety z 
wyliczeniem wartości odżywczej i 
energetycznej 

……………………… 
(data i podpis)  

Przeprowadzenie wywiadu 
żywieniowego z osobami zgłaszającymi 
się do poradni dietetycznej ……………………… 

(data i podpis)  

 
Przeprowadzenie  podstawowych 
badań antropometrycznych pacjenta w 
celu zaplanowania postępowania 
dietetycznego ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z podstawową 
dokumentacją dotyczącą rozpoznania i 
dotychczasowego przebiegu leczenia  ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z konsultacjami online 
prowadzonymi w miejscu odbywania 
praktyk  ……………………… 

(data i podpis)  

Przeprowadzenie wywiadu 
chorobowego online 

……………………… 
(data i podpis)  
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Zapoznanie się z programami 
żywieniowymi kierowanymi do 
zróżnicowanych grup odbiorców  ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z rozwiązaniami 
informatycznymi stosowanymi w 
miejscu odbywania praktyki ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z kampaniami 
żywieniowymi skierowanymi do osób z 
różnymi chorobami (otyłością, 
nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą,  
cukrzycą typu II)  

……………………… 
(data i podpis)  

Opracowanie specjalnie 
dedykowanych diet dla osób chorych 
m.in. na otyłość brzuszną, nadciśnienie 
tętnicze, chorobę wrzodową, cukrzyce 
typu II itp.  

……………………… 
(data i podpis)  

Zapoznanie się z materiałami 
źródłowymi dostępnymi w miejscu 
odbywania praktyk  

……………………… 
(data i podpis)  

Przeprowadzanie konsultacji 
monitorujących przebieg wdrożonego 
postępowania dietetycznego 
 ……………………… 

(data i podpis)  

Przeprowadzanie konsultacji z 
klientem, który zakończył terapie w 
poradni dietetycznej. Sprawdzenie 
poprawności wyrobionych w czasie 
trwania terapii nawyków 
żywieniowych 

……………………… 
(data i podpis)  

 

 

Wypełnia uczelnia 
 

 

 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  

w wymiarze:  

 

 
 

……………………..h 
 

 
……………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 


