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1. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEBIEGU PRAKTYK  

A. Obowiązki słuchacza praktyk: 

- pobrać (z Dziekanatu) podpisane przez Dziekana lub Pełnomocnika Rektora ds. 

Praktyk, Karier i Interesariuszy Zewnętrznych: 

* Skierowanie na praktykę (Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania 

w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz  

* Umowę o organizację praktyki studenta - 3 egzemplarze 

- pobrać i wydrukować (strona Uczelni – zakładka: dla Studentów / Dziekanat / Praktyki 

i staże),  

* Dziennik Praktyk 

- uzupełnić Dzienniczek praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (z Dziekanatu); 

- zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym ma odbywać się praktyka w celu  

  omówienia spraw organizacyjnych;  

- posiadać aktualną książeczkę zdrowia i książeczkę Sanepidu oraz aktualne  

  ubezpieczenie; 

- w trakcie praktyk student zobowiązany jest do przestrzegania zasad, regulaminów  

  i zaleceń kierownika zakładu /instytucji/przedsiębiorstwa, będącego miejscem praktyk; 

- brać udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonym przez osobę  

  kompetentną w miejscu odbywania praktyk;  

- nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim; 

- wypełnione Dzienniczek praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk wraz  

  z  1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk.  

  W przypadku semestru zimowego do 20 lutego, natomiast przypadku semestru letniego 

   do 20 września. 

 

B. Czas trwania i wymagane miejsca odbywania praktyk: 480 godzin / 19  ECTS 

3 miesiące - w przypadku studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka  

tj. 12 tygodni, 60 dni roboczych, 480 godzin akademickich (gdzie 1h akademicka = 45 

minut)  (19 ECTS). 

 

   PIERWSZY ROK STUDIÓW,  (Semestr  I) – 80 godzin / 3 ECTS 

          - szpital dziecięcy, żłobek, przedszkole i inne placówki żywienia zbiorowego 

 



   PIERWSZY ROK STUDIÓW,  (Semestr  II) – 75  godzin / 3 ECTS 

- kluby sportowe, kluby fitness, ośrodki odnowy biologicznej 

   PIERWSZY ROK STUDIÓW,  (Semestr  II) – 75  godzin / 3 ECTS 

- dom opieki społecznej 

 

 DRUGI ROK STUDIÓW,  (Semestr   III) – 250  godzin / 10 ECTS     

- praktyka w poradni dietetycznej, endokrynologicznej, nefrologicznej, leczenia otyłości; - 

100 godzin 

- praktyka w szpitalu wieloprofilowym na oddziale specjalistycznym (choroby układu  

  krążenia, nerek, układu moczowego, układu oddechowego, choroby neurologicznymi, 

psychiatryczne, onkologiczne, intensywnej terapii) – 150 godzin 

 

 

C. Cele ogólne praktyki zawodowej: 

- poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy studenta z zakresu studiowanego kierunku  

  studiów; 

- poznanie rzeczywistych zastosowań różnych indywidualnych metod żywieniowych; 

- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej kultury 

   obsługi klienta/pacjenta; 

 

D. Zadania i ich realizacja: 

 zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników placówki; 

 zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem placówki, w której praktyka jest 

odbywana oraz zadaniami dietetyka; 

 zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania posiłków; 

 prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia 

i zakończenia praktyki, zaliczenia praktyki przez zakładowego opiekuna praktyk, 

uzupełnianie Karty tygodniowej potwierdzonej przez opiekuna praktyk w miejscu 

odbywania praktyki, uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne uwagi i spostrzeżenia, 

uzyskanie Opinii opiekuna praktyk w miejscu jej odbywania, napisanie własnej opinii 

na temat przebiegu praktyki); 



 podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest frekwencja studenta w wymiarze 

wymaganym w programie praktyki, opanowanie wiedzy i umiejętności określonych 

w programie praktyki, postawa (kompetencje społeczne) studenta oraz oddanie 

Dziennika Praktyk.  

 

E. Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyk: 

- złożenie do Dziekanatu: 

 Dziennika Praktyk (najlepiej z opinią) w celu uzyskania zaliczenia odbytej 

praktyki, 

 Umowy - 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany 

 

2. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE PRAKTYK STUDENTA/TKI 

A. Program praktyki zawodowej 1-  z zakresu żywienia zbiorowego:   

 czas trwania: 80 godz. (I semestr)  

 miejsce odbywania: szpital dziecięcy, żłobek, przedszkole lub inne placówki żywienia 

zbiorowego  

 cel praktyki: zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem bloku żywienia w 

placówkach żywienia zbiorowego oraz z zadaniami dietetyka uczestniczącego w 

realizacji prawidłowego żywienia dzieci; zdobycie podstawowych praktycznych 

umiejętności wykonywania posiłków dla pacjentów/uczniów;  

 Program (tematyka) praktyki obejmuje:  

- poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki; 

- poznanie zasad BHP obowiązujących w danej placówce; 

- zapoznanie się z przebiegiem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia  

  w zakładach żywienia zbiorowego; 

- zapoznanie się z zasadami żywienia w różnych jednostkach chorobowych u dzieci 

- przeprowadzanie podstawowych badań antropometrycznych oraz ocena odżywiania  

  dzieci podczas pobytu w oddziale; 

- przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz prowadzenie różnych zajęć z zakresu  

  edukacji żywieniowej; 

- zapoznanie się metodami jakościowymi i ilościowymi stosowanymi w ocenie żywienia 

  w zakładach zbiorowego żywienia prowadzonych przez SANEPID; 



- zapoznanie się z dietami szpitalnymi. 

 

B. Program - Praktyka zawodowa 2  

 czas trwania: 75 godz. (II semestr) 

  miejsce odbywania: kluby sportowe, kluby fitness, ośrodki odnowy biologicznej,  

 cel praktyki: zapoznanie studenta z organizacją żywienia i rolą dietetyka w klubach 

sportowych i ośrodkach odnowy biologicznej; nabycie praktycznych umiejętności  

w zakresie racjonalnego żywienia osób dorosłych i aktywnych fizycznie; 

 Program (tematyka) praktyki obejmuje: 

- poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania podmiotu, w którym  

  odbywa się praktyka; 

-  poznanie zasad BHP obowiązujących w danym podmiocie; 

- prowadzenie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała osób 

  aktywnych fizycznie; 

-  prowadzenie wywiadów żywieniowych; 

- prowadzenie działań edukacyjnych, prowadzenie poradnictwa żywieniowego  

  w zakresie właściwego sposobu żywienia; 

- układanie planów żywieniowych dla osób zdrowych, aktywnych fizycznie, oraz dla 

  osób chorych stosujących aktywność fizyczną w ramach wspomagania leczenia  

  ruchem. 

 czas trwania: 75 godz. (II semestr) 

 miejsce odbywania praktyki: dom opieki społecznej lub Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

 cel praktyki: Zapoznanie studenta z organizacją żywienia i rolą dietetyka w domu opieki 

społecznej lub Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Student prowadzi działania 

profilaktyczne i edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego żywienia. Nabycie 

praktycznych umiejętności w zakresie racjonalnego żywienia osób dorosłych                                 

i starszych. 

 Program (tematyka) praktyki obejmuje: 

- zapoznanie się z organizacją żywienia zbiorowego w danej placówce oraz 

  wyposażeniem technicznym bloku żywieniowego, w tym zasady BHP; 

- pobieranie, opisywanie i zabezpieczanie próbek pokarmowych do badania; 

- nadzorowanie oraz przygotowanie  potraw wchodzących w skład różnych diet; 

- ustalanie wskazań do wspomagania i leczenia żywieniowego z wykorzystaniem diet, 



  suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

  w korygowaniu zaburzeń odżywiania; 

- określenie wartości odżywczych na podstawie tabel wartości odżywczej produktów 

   spożywczych, programów komputerowych i zalecanych wielkości spożycia. 

 

 

C. Program - Praktyka zawodowa 3  

 Czas trwania: 250 godzin 

 miejsce odbywania: 

- praktyka w poradni dietetycznej, endokrynologicznej, nefrologicznej, leczenia otyłości – 

100 godzin 

- praktyka w szpitalu wieloprofilowym na oddziale specjalistycznym (choroby układu 

krążenia, nerek, układu moczowego, układu oddechowego, choroby neurologiczne, 

psychiatryczne, onkologiczne, intensywnej terapii) – 150 godzin. 

 Cel praktyki: poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania  poradni i działu 

żywienia szpitala. Student zapoznaje się z diagnostyką i zasadami żywienia osób z 

chorobami: endokrynologicznymi, nefrologicznymi, układu krążenia, nerek, układu 

moczowego, układu oddechowego, chorobami neurologicznymi, psychiatrycznymi, 

onkologicznymi. Student dokonuje oceny sposobu żywienia pacjentów, uczestniczy w 

doradztwie dietetycznym oraz nabywa praktycznych umiejętności w zakresie doboru 

składników żywnościowych i układania jadłospisów dla pacjentów cierpiących na te 

choroby. 

 Program (tematyka) praktyki obejmuje: 

- zapoznanie się z przepisami BHP i regulaminem pracy; 

- zapoznanie się z organizacją żywienia zbiorowego w danej placówce oraz wyposażeniem  

  technicznym bloku żywieniowego, w tym zasady BH;P 

- prowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta; 

- rozpoznawanie wtórnych i pierwotnych zaburzeń endokrynologicznych występujących  

  w otyłości i zalecanie odpowiedniego żywienia; 

- rozpoznawanie genetycznych czynników otyłości i przygotowywanie odpowiednich 

  zaleceń żywieniowych i aktywności fizycznej; 

- analiza badań laboratoryjnych dla wybranych patofizjologii i planowanie żywienia w tych  



  przypadkach; 

- korygowanie błędów dotyczących sposobu żywienia i odżywiania pacjentów z różnymi  

  chorobami dietozależnymi; 

- wykonywanie podstawowych badań antropometrycznych; 

- planowanie działań odpowiadających potrzebom pacjentów z chorobami układu  

  pokarmowego, chorobami metabolicznymi, dermatologicznymi i chorobami  

  nowotworowymi; 

- zapoznanie z zasadami planowania diet dla pacjentów na oddziale, umiejętność  

  prawidłowego doboru produktów, układanie jadłospisów; 

- udzielanie porad dietetycznych pacjentom przebywającym na różnych oddziałach oraz 

   pacjentom opuszczającym szpital; 

- planowanie żywienia pacjentom z chorobami układu krążenia, chorobami nerek, układu 

   moczowego, układu oddechowego, układu endokrynologicznego, chorobami  

   neurologicznymi, psychiatrycznymi, onkologicznym, intensywnej terapii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI  

1. Załącznik 1.  Skierowanie na praktykę 

 

Pieczątka Uczelni                                                                         Warszawa  …………………… 

 

 

 

Uczelnia Społeczno – Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3 kieruje studenta/-kę 

Imię i nazwisko……………………………………………………...….………………………. 

Nazwa studiów ………………………………………..……………………………………….. 

Kierunek ……………………………………………………………...……………………… 

Rok/semestr studiów ………………………………………………………………………… 

Numer albumu …………………………………………………………..……………………. 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)…………………………………………… 

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

na praktykę zawodową: ………………………………………………………… do: 

(rodzaj praktyki przewidziany w programie studiów)   

Nazwa podmiotu, adres ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Pieczęć podmiotu……..……………………………………………………………………….. 



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

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

Podpis opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania………………….….............................. 

W okresie od ……………………………….. do ……………………………………………… 

          

          Podpis Rektor/Dziekan

         

 

 


