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

 
 

MODUŁ REALIZOWANY DO KOŃCA IV 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 50 godzin akademickich  

 
 
 

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

student II roku, semestru IV 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 

3 praktyka 
(łącznie 50h) 

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

  Ilość godzin 
pieczątka placówki i podpis 

opiekuna praktyki 

Stacje sanitarno-
epidemiologiczne 

50h  

Zapoznanie się z przepisami BHP i 
obowiązującym regulaminem  

……………………… 
(data i podpis)  

Zapoznanie się z zasadami prowadzenia 
kontroli przez właściwe organy 
administracji publicznej w 
przedsiębiorstwach zajmujących się 
produkcją, przechowywaniem i 
dystrybucją produktów żywnościowych  ……………………… 

(data i podpis)  

Zapoznanie się z zasadami HACCP, FIFO 

……………………… 
(data i podpis)  

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
wykonywanych czynności kontrolnych i 
funkcji nadzorczych ……………………… 

(data i podpis)  

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

……………………… 
(data i podpis)  

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

(data i podpis)  

Nadzór nad sposobem magazynowania 
produktów żywnościowych 

……………………… 
(data i podpis)  

Sprawdzanie oznaczeń dotyczących 
przechowywanej żywności, 
półproduktów i gotowych wyrobów ……………………… 

(data i podpis)  
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Sprawdzanie oznaczeń powierzchni 
przeznaczonych do magazynowania 
produktów spożywczych, chemicznych ……………………… 

(data i podpis)  

Sprawdzanie lokalu pod kątem obecności 
szkodników 

……………………… 
(data i podpis)  

Sprawdzanie dostępności służbowego 
zaplecza dla personelu  

……………………… 
(data i podpis)  

Sprawdzanie dostępności dla 
pracowników środków myjących, 
dezynfekujących oraz przeznaczonych do 
powierzchni produkcyjnych pod kątem 
braków atestów dopuszczających te 
środki do kontaktu z żywnością  

……………………… 
(data i podpis)  

Sprawdzanie prowadzonych rejestrów 
sprzątania pod kątem zgodności z 
harmonogramem  

……………………… 
(data i podpis)  

Weryfikacja powierzchni lokalu pod 
kątem budowlanym nie zagrażającym 
bezpieczeństwu klientów (pęknięcia 
materiałów wykończeniowych – podłogi, 
ściany, progi)  ……………………… 

(data i podpis)  

Wypełnia uczelnia 
 

 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  

w wymiarze:  

 

 
 

……………………..h 
 

 
……………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 


