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INFORMACJE O PRAKTYKACH 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Kierunek: Dietetyka 

2. Obszar studiów: Dietetyka 

3. Poziom studiów: studia I stopnia 

4. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: aktualna szczegółowa organizacja praktyk znajduje się na 

platformie ONTE 

5. Ranga zaliczenia przedmiotu: przedmiot obligatoryjny, zaliczenie bez oceny (zal.) 

6. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: aktualna lista opiekunów merytorycznych znajduje się na platformie 

ONTE. 

PRAKTYKA Z TECHNOLOGII POTRAW 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Żłobki, przedszkola, szkoły, sanatoria, domy opieki społecznej, szpitale, firmy cateringowe świadczące usługi dla 

wyżej wymienionych placówek), w placówkach żywienia zbiorowego, które mają wdrożony system HACCP (System 

Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). 

Czas trwania praktyki: 50 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania działu gastronomicznego, charakterem świadczonych usług, 

ilością personelu, poznanie planu sytuacyjnego budynku oraz rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń 

i ich funkcji. Zaznajomienie się z aktualnymi problemami. 

2. Zapoznanie się z wykonaniem protokołu kontroli sanitarno-higienicznej obiektu świadczącego usługi 

gastronomiczne według schematu przyjętego przez SANEPID. 

Analiza funkcjonalności rozmieszczenia pomieszczeń oraz zapoznanie sięz formularzami i przepisami 

prawnymi obowiązującymi przy prowadzeniu kontroli sanitarno-higienicznej zakładu gastronomicznego 

przez organy upoważnione na mocy prawa. Sformułowanie zaleceń. Zaznajomienie się z zasadami 

funkcjonowania systemu: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). 

3. Zaznajomienie się z elementarnymi surowcami stosowanymi w gastronomii, warunkami ich 

przechowywania, z uwzględnieniem ilości i rodzajów pomieszczeń magazynowych (np. komora produktów 

suchych, komora chłodnicza). 

4. Zapoznanie się ze sposobami wykonywania obróbki wstępnej surowców oraz jej oddziaływaniem na ubytki 

składników odżywczych. Umiejętność wskazania metod pozwalających na maksymalne ograniczenie tychże 

strat. 

5. Poznanie wpływu różnych metod obróbki wstępnej mięsa na jakość i wydajność potraw. 

6. Przyswojenie wiedzy praktycznej dotyczącej klasycznych oraz nowoczesnych metod obróbki cieplnej 

stosowanej w technologii potraw oraz jej wpływu na żywność (zmiany zachodzące w składnikach żywności). 

7. Zaznajomienie się ze sposobami prowadzenia obróbki hydrotermicznej, celem uszlachetnienia nasion roślin 

strączkowych oraz różnego zastosowania w sporządzaniu potraw. 

8. Zapoznanie się z wiadomościami na temat przypraw i ich roli w technologii kulinarnej. 
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9. Nabycie wiedzy odnośnie możliwości zmiany barwy warzyw i owoców podczas przygotowywania potraw. 

10. Zdobycie wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania jaj w technologii gastronomicznej. 

11. Poznanie dodatnich i ujemnych skutków procesów technologicznych stosowanych w technologii potraw i 

wpływu przechowywania surowców, półwyrobów oraz produktów gotowych na zmiany w biodostępności 

składników mineralnych i witamin oraz strawności i wartości odżywczej białka, węglowodanów i tłuszczów. 

PRAKTYKA WSTĘPNA W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Szpital, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - przychodnie, poradnie, oddziały szpitalne, zakłady 

opiekuńczo lecznicze (ZOL). 

Czas trwania praktyki: 70 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2,5 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się ze specyfiką danej placówki ochrony zdrowia. 

2. Zapoznanie się z pacjentami oraz ich jednostkami chorobowymi. Nabywanie wiedzy w zakresie 

analizowania lekarskiej dokumentacji medycznej, w tym kart żywienia. 

3. Kształtowanie umiejętności gromadzenia danych o pacjencie poprzez: 

‒ rozmowę, 

‒ obserwację, 

‒ analizę dokumentacji medycznej. 

4. Pozyskanie umiejętności oceny sposobu żywienia metodą wywiadu żywieniowego. 

5. Zapoznanie się z metodyką oceny stanu odżywiania pacjentów w danej placówce ochrony zdrowia. 

Przesiewowa ocena stanu odżywienia oraz pogłębiona ocena stanu odżywienia. 

6. Nabywanie umiejętności oceny stanu odżywienia w oparciu o badania antropometryczne. Umiejętność 

interpretacji wyników badań antropometrycznych oraz biochemicznych wykorzystywanych w ocenie 

zaburzeń stanu odżywiania (np. NRS 2002, SGA). 

7. Pozyskiwanie umiejętności szerzenia profilaktyki oraz edukacji żywieniowej wśród pacjentów. 

8. Popularyzowanie zasad prawidłowego żywienia. 

9. Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi podczas dystrybucji posiłków z kuchni szpitalnej do kuchni 

oddziałowej. 

PRAKTYKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ – PROWADZĄCEJ ŻYWIENIE 
ZBIOROWE 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Dom opieki społecznej, dom pomocy społecznej, przedszkole, żłobek, dom dziecka, szkoła podstawowa, internat. 

Czas trwania praktyki: 50 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się z określoną placówką opiekuńczą, zasadami jej funkcjonowania oraz charakterem 

świadczonych usług. 
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2. Nabywanie umiejętności planowania jadłospisów dekadowych w w/w placówkach z wykorzystaniem 

modelowych racji pokarmowych, określonych norm żywienia (wyznaczenie normy średniej ważonej), 

produktów sezonowych oraz uwzględnieniem różnych technik sporządzania potraw i odpowiedniego 

doboru barw, smaków i zapachów. Ponadto nabywanie umiejętności dotyczących dostosowania 

jadłospisów do możliwości finansowych i techniczno-organizacyjnych kuchni. 

3. Zapoznanie się z metodyką oceny sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. 

4. Zapoznanie się z pensjonariuszami i ich jednostkami chorobowymi w przypadku odbywania przez studenta 

praktyki w placówce opieki społecznej. 

5. Nabywanie umiejętności gromadzenia danych o osobach przebywających w placówce opieki społecznej 

przeznaczonej do stałego pobytu poprzez: 

‒ rozmowę, 

‒ przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, 

‒ obserwowanie, 

‒ analizę dokumentacji medycznej, 

‒ przeprowadzenie, np.: pomiarów antropometrycznych. 

6. Nabywanie umiejętności szerzenia profilaktyki oraz edukacji żywieniowej. 

PRAKTYKA W PIONIE GASTRONOMICZNYM, „KOMPETENCJE 
PRACOWNICZE” 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego, placówki posiadające kuchnię w placówkach ochrony zdrowia: np. 

szpital, sanatorium, prewentorium oraz domy opieki społecznej. 

Czas trwania praktyki: 50 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się z analizowanym zakładem gastronomicznym, zasadami działania, charakterem 

świadczonych usług, ilością personelu, poznanie planu sytuacyjnego budynku oraz aktualnych problemów. 

2. Przygotowanie szkicu zakładu jak również sporządzenie protokołu kontroli sanitarno-higienicznej obiektu 

gastronomicznego według schematu przyjętego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Ocena funkcjonalności rozmieszczenia pomieszczeń oraz zapoznanie się z obowiązującymi formularzami i 

przepisami prawa obowiązującymi przy prowadzeniu kontroli sanitarno-higienicznej przez uprawnione 

organy. Sformułowanie zaleceń. 

3. Zdobycie wiadomości odnośnie metod badań jakościowych i ilościowych praktykowanych w ocenie 

żywienia w zakładach gastronomicznych. Analiza jadłospisu dekadowego metodami jakościowymi i 

ilościowymi (wartości odżywczej, zgodności z normami żywienia i modelowymi racjami pokarmowymi) oraz 

sformułowanie zaleceń. 

4. Zaplanowanie jadłospisu dekadowego dla zakładu żywienia zbiorowego. Sporządzenie asygnat kuchennych 

jednodniowych. Zapoznanie się z metodami dostawy produktów spożywczych potrzebnych do wykonania 

opracowanego jadłospisu bezpośrednio do kuchni. 

Zaznajomienie się z jadłospisami dla diet indywidualnych (zgłaszanych z poszczególnych oddziałów) i 

ocenianie ich pod kątem wartości odżywczej i kosztu. 
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5. Opracowanie spisu i częstotliwości zakupu produktów spożywczych niezbędnych do realizacji 

sporządzonego jadłospisu dekadowego oraz diet indywidualnych. Poznanie metod zabezpieczenia zaplecza 

kuchennego oraz działania magazynu. 

6. Zapoznanie się z ekonomicznymi warunkami realizacji jadłospisów. Przygotowanie kalkulacji kosztów 

jadłospisu wedle cen aktualnych, jak również stawki żywieniowej. Nabycie zdolności planowania jadłospisu 

zgodnego z aktualną stawką żywieniową. 

7. Przyswojenie wiadomości odnośnie obowiązków oraz kompetencji wybranych stanowisk pracy w dziale 

żywienia. Opracowanie zakresu czynności służbowych dla trzech pracowników (szefa kuchni, kucharza, 

pomocy kuchennej). Sporządzenie schematu zakresu czynności służbowych. Zapoznanie się z zasadami 

przygotowywania i wypełniania dokumentów zgodnie z wymaganą kolejnością i obiegiem. 

PRAKTYKA W PORADNI CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO I/LUB 
CHORÓB METABOLICZNYCH 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Placówki medyczne – oddziały szpitalne (w małych szpitalach na oddziale chorób wewnętrznych), poradnie 

przyszpitalne, poradnie w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. 

Czas trwania praktyki: 70 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2,5 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem poradni, ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności: 

‒ przyjmowanie pacjentów (ze zleceniem lekarskim), zakładanie kartotek, przeprowadzanie oceny 

sposobu żywienia i stanu odżywienia, 

‒ ustalenie zapotrzebowania energetycznego oraz zapotrzebowania na witaminy i składniki 

mineralne, 

‒ opracowanie indywidualnych kart dietetycznych, przykładowych jadłospisów i przepisów potraw 

dietetycznych oraz objaśnianie ich pacjentowi, 

‒ udzielanie porad żywieniowych przy wykorzystaniu różnych metod z użyciem odpowiednich 

‒ środków dydaktycznych. 

ŻYWIENIE DIETETYCZNE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO 

1. Zaznajomienie z zasadami żywienia i planowania diet w chorobach układu pokarmowego, np.: 

nieżytach żołądka, w chorobach jamy ustnej i przełyku, w zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg 

żółciowych, w kamicy żółciowej, w chorobach miąższu wątroby, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 

w chorobach jelita cienkiego i grubego, w zapaleniu trzustki. 

2. Opanowanie umiejętności prawidłowego wykorzystywania produktów przy układaniu jadłospisów w 

określonych chorobach układu pokarmowego. 

ŻYWIENIE DIETETYCZNE W CHOROBACH METABOLICZNYCH 

1. Zapoznanie z zasadami żywienia i planowania diet w chorobach metabolicznych, np. w przypadku 

występowania otyłości, wychudzenia, cukrzycy dorosłych, dny moczanowej, hiperlipidemii. 

2. Opanowanie umiejętności prawidłowego wykorzystywania produktów przy układaniu jadłospisów w 

określonych chorobach metabolicznych. 
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PRAKTYKA PEDIATRYCZNA 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Szpital dziecięcy, oddziały pediatryczne w szpitalach. 

Czas trwania praktyki: 70 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2,5 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie z przyczynami alergii pokarmowej, objawami, zaleceniami żywieniowymi. Opanowanie 

umiejętności prawidłowego doboru produktów. Układanie jadłospisów. 

2. Zdobycie niezbędnych wiadomości odnośnie prawidłowego doboru produktów przy planowaniu diet w: 

‒ zespole złego wchłaniania – w chorobie trzewnej, 

‒ niedokrwistości, 

‒ mukowiscydozie, 

‒ fenyloketonurii, 

‒ nerczycy, 

‒ oparzeniach. 

3. Umiejętność udzielania porad dietetycznych rodzicom dzieci przybywających w szpitalu. 

4. Nabywanie umiejętności szerzenia profilaktyki oraz edukacji żywieniowej wśród małych pacjentów. 

PRAKTYKA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJ 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Przychodnie diabetologiczne, fundacje dla osób z chorobami układu pokarmowego (np. dla dzieci z celiakią), szkoły, 

stowarzyszenia, przedszkola, uczelnie, kluby. Organizacja wydarzenia zw. z szerzeniem profilaktyki żywieniowej. 

Czas trwania praktyki: 50 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. W zależności od placówki, w której student będzie odbywał praktykę – przekazywanie wiedzy dotyczącej: 

‒ zależności stanu odżywienia a w konsekwencji stanu zdrowia od sposobu żywienia, 

‒ roli składników pożywienia (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne) w 

organizmie człowieka, 

‒ zasad racjonalnego odżywiania, 

‒ profilaktyki żywieniowej, 

‒ właściwego doboru produktów, potraw oraz obróbki technologicznej podczas planowania diety w 

określonych jednostkach chorobowych, 

‒ higieny i kultury żywienia. 

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych (m.in. instrukcji, plakatów, ulotek, prezentacji multimedialnych) 

w celu jak najbardziej efektywnego przekazu wiedzy żywieniowej w zależności od charakteru placówki, w 

której odbywana jest praktyka. 
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3. Przeprowadzenie/współprowadzenie spotkań, warsztatów dotyczących zasad prawidłowego żywienia, np. 

wśród dzieci w przedszkolu, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, członków 

stowarzyszeń i fundacji, studentów, słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. 

PRAKTYKA SZPITALNA 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Szpitale - oddziały dla osób dorosłych, hospicja objęte opieką szpitalną. 

Czas trwania praktyki: 70 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2,5 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się przez studentów z zasadami planowania diet w chorobach układu moczowego i układu 

krążenia. Opanowanie umiejętności prawidłowego doboru produktów. Układanie jadłospisów. 

2. Postępowanie dietetyczne u pacjentów wyniszczonych z zaburzeniami odżywiania. 

3. Zaznajomienie się z regułami dotyczącymi żywienia pozajelitowego i drogą przewodu pokarmowego –

enteralnego. 

4. Umiejętność udzielania porad dietetycznych pacjentom przybywającym na różnych oddziałach oraz 

osobom opuszczającym szpital. 

5. Nabywanie umiejętności rozpowszechniania zasad profilaktyki oraz edukacji żywieniowej wśród pacjentów 

oraz ich opiekunów. 

6. Zapoznanie się przez studentów z rolą dietetyka w zespole żywieniowym. 

WYMAGANA DOKUMENTACJA  

1. Podstawą rozpoczęcia praktyki jest umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Praktykodawcą. 

2. Student realizujący praktykę zobowiązany jest dostarczyć do Opiekuna praktyk: 

a) umowę pomiędzy Zakładem Pracy a Uczelnią (jeśli jest wymagana przez Zakład), 

b) zatwierdzone przez Praktykodawcę (podpisane) sprawozdanie z odbytej praktyki, zwane Kartą 

Praktyk, którą student wypełnia poprzez swoje konto w Internetowym Systemie Administrowania 

Procesem Studiowania (ISAPS), 

c) ankiety dotyczące studenckich praktyk zawodowych (wersja dla studenta i Praktykodawcy), 

d) pozytywną opinię opiekuna praktyki. 

3. W razie niemożności osobistego przekazania przez studenta oryginału Karty Praktyk w celu uzyskania 

wpisu, dopuszczalne jest przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail 

opiekuna praktyk. 

4. Uczelnia może uznać wykonywaną przez studenta pracę zawodową (realizowaną na podstawie stosunku 

pracy lub umów cywilnoprawnych), odbyty staż lub własną działalność gospodarczą studenta w poczet 

praktyk, przy założeniu, że udokumentowany zakres obowiązków na danym stanowisku umożliwia 

osiąganie efektów przewidzianych w programie praktyk zawodowych. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, student zobowiązany jest do złożenia: 

a) Karty Praktyk potwierdzonej przez Pracodawcę. W przypadku niemożności uzyskania takiego 

potwierdzenia student jest zobowiązany dołączyć do Karty Praktyk dokument zawierający: okres 

zatrudnienia, stanowisko pracy i zakres obowiązków. 

b) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, której profil zgodny jest ze studiowanym 

kierunkiem/obszarem studiów, student składa Kartę Praktyk wraz z kserokopią wpisu do ewidencji 
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działalności gospodarczej lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). 

c) W przypadkach, o których mowa w ust. 4, student zobowiązany jest do złożenia kompletu 

dodatkowych dokumentów wymaganych w programie praktyk (ankiety). 

DODATKOWE INFORMACJE 

Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do: 

d) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię, 

e) przestrzegania ustalonego przez Praktykodawcę porządku i dyscypliny pracy, 

f) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

g) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności 

danych w zakresie określonym przez Praktykodawcę. 

 


