
Załącznik nr 4 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 CZWARTEGO SEMESTRU 

PRAKTYKA W DZIALE ŻYWIENIA W SZPITALU I FIRMACH 

CATERINGOWYCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

II ROK STUDIÓW 
każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

łącznie 50 godzin  

 

 

 

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 50 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 

2 praktyka 

(łącznie 50h) 
Opiekun zatwierdza stopień praktyki w zakresie poszczególnych 

modułów swoim podpisem i pieczątka placówki 

  Ilość godzin 

pieczątka placówki i podpis 

opiekuna praktyki 

Praktyka w 

dziale żywienia 

 w szpitalu i 

firmach 

cateringowych 

  
(50h) 

Zapoznanie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej, a ponadto 

wymogami sanitarno – higienicznymi.  

 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Planowanie zaopatrzenia w artykuły 

żywnościowe niezbędne do realizacji 

żywienia dietetycznego w szpitalach i 

firmach cateringowych 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Sporządzanie na podstawie zgłoszeń diet 

z oddziałów zestawienia diet, zlecenia 
wydania produktów z magazynu, 

rozdzielnika potraw 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Układanie jadłospisów dla diety 

podstawowej i jego modyfikacja na 

pozostałe diety 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Odważanie produktów na diety 

indywidualne i grupowe 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Wykonywanie, wykańczanie oraz ocena 
sensoryczna potraw dietetycznych. 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Pobieranie, opisywanie i zabezpieczanie 

próbek pokarmowych 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Porcjowanie i ekspediowanie posiłków 

na oddziały zgodnie z rozdzielnikiem diet 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  

Pomoc w żywieniu pacjentów ciężko 

chorych, wymagających karmienia przez 

druga osobę 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  
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Prowadzenie dobowego bilansu płynów 

wybranych pacjentów 
……………………..h 

 

……………………… 

(data)  
 
Zajęcia przy łóżku chorego 

 

 Zbieranie wywiadu 
 

 Ocena stanu odżywiania 
 

 Badania antropometryczne 
 

 Badania dodatkowe 
biochemiczne (zapoznanie się 

z dokumentacja pacjenta) 

 

 Analiza dotychczasowej diety 

pacjenta 
 

 Opracowanie zaleceń 

dietetycznych dla 
konkretnego pacjenta 

 

 Edukacja żywieniowa 

pacjenta 

 
 

……………………..h 

 

……………………… 

(data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplanowanie  tygodniowej diety z 
wyliczeniem wartości odżywczej i 

energetycznej dla pacjentów 

opuszczających szpital. Edukacja 
pacjenta i jego rodziny 

……………………..h 

 

……………………… 

(data)  
 

 

Wypełnia uczelnia 
 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  

w wymiarze:  

 
 

 

 

 

……………………..h 

 

 

……………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 
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FORMULARZ ANKIETY EWALUACYJNEJ 

- STUDENCI 

 

Bardzo prosimy o uzupełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu jakość organizacji procesu studenckich praktyk zawodowych będzie jak najbardziej zgodna 

z oczekiwaniami i potrzebami samych studentów.   

 

Kierunek studiów  

Stopień studiów studia I stopnia/ studia II stopnia * 

Forma studiów studia stacjonarne/ studia niestacjonarne* 

*Niepotrzebne skreślić  

W każdym z poniższych pytań wybieracie Państwo 1 z 5 odpowiedzi, gdzie: 

1 – niski; 2 – dostateczny; 3 – średni; 4 – wysoki; 5 – bardzo wysoki 

 

1. W jakim stopniu wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia przyczyniły się do efektywności realizacji studenckich praktyk 

zawodowych?  

1  2  3  4  5 

 

2. W jakim stopniu umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne nabyte w procesie realizacji studenckich praktyk zawodowych 

przyczyniły się do wzrostu kompetencji zawodowych w obszarze studiowanego kierunku?  

1  2  3  4  5 

 

3. W jakim stopniu ocenia Pan/ Pani infrastrukturę instytucji, w której odbywał/ -a Pan/ Pani praktykę?  

1  2  3  4  5 

 

4. W jakim stopniu ocenia Pan/ Pani organizację praktyki ze strony Uczelni?  

1  2  3  4  5 

 

W każdym z poniższych pytań wybieracie Państwo 1 odpowiedź: 

 

1. Który etap realizacji studenckich praktyk zawodowych przysporzył Panu/ Pani najwięcej problemów? 

 znalezienie instytucji, która wyrazi zgodę na realizacji praktyki zawodowej; 

 realizacja zadań zleconych w czasie praktyki przez opiekuna; 

 wypełnienie dokumentacji praktyk; 

 rozliczenie praktyki; 

 żaden etap realizacji praktyki zawodowej nie przysporzył mi problemów.  

2. Który etap realizacji studenckich praktyk zawodowych przysporzył Panu/ Pani najmniej problemów? 

 znalezienie instytucji, która wyrazi zgodę na realizacji praktyki zawodowej; 

 realizacja zadań zleconych w czasie praktyki przez opiekuna; 

 wypełnienie dokumentacji praktyk; 

 rozliczenie praktyki; 

 żaden etap realizacji praktyki zawodowej nie przysporzył mi problemów.  

 
 


