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PROGRAM  
I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA ZAWODOWYCH PRAKTYK 

STUDENCKICH  
NA KIERUNKU DIETETYKA 

STUDIÓW I STOPNIA  
 

(projekt załącznika do Regulaminu zawodowych praktyk studenckich w WSEIiI w Poznaniu) 
 

 
§1 
 

1. Realizacja studenckich praktyk zawodowych służy pogłębianiu praktycznych umiejętności 
oraz doskonaleniu kompetencji związanych z osiąganymi w toku studiów efektami 
kształcenia.  

2. Programy praktyk na kierunku Dietetyka opisują czynności studenta, budowane na efektach 
kształcenia, zawarte w Tabeli 1 (załącznik 1), którym przyporządkowano poszczególne części 
praktyk, wskazano także rekomendowane typy placówek i organizacji. 

3. Celami szczegółowymi odbycia praktyki zawodowej są: 
1) pogłębienie znajomości całokształtu pracy dietetyka w różnych typach placówek w 

zależności od wybranej specjalności. 
2) doskonalenie umiejętności metodycznych poprzez konfrontację przygotowania 

teoretycznego z praktyką. 
3) rozwijanie samodzielności studentów w organizowaniu i prowadzeniu pracy dietetyka. 

4. Organizacja praktyk na  kierunku dietetyka powinna umożliwi ć studentom podejmowanie 
następujących zadań: 

1) zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zadaniami danej placówki 
2) zapoznanie się z programami i planami działalności placówki 
3) dokonanie analizy zadań poszczególnych pracowników w danej placówce 
4) zapoznanie się z formami pracy prowadzonymi przez placówkę  
5) obserwowanie czynności zawodowych prowadzonych w placówce  
6) asystowanie przy prowadzeniu określonych czynności zawodowych 
7) przygotowywanie i samodzielne prowadzenie czynności pod kierownictwem opiekuna 

ze strony placówki  
8) prowadzenie zapisów o charakterze dokumentującym przebieg praktyki . 

 
§ 2 

1. Łączny czas trwania praktyk na kierunku Dietetyka jest generowany przewidywanymi do 
osiągnięcia, przypisanymi do Programu studiów na kierunku, efektami kształcenia i wynosi 
łącznie 560 godzin, co odpowiada 14 tygodniom pracy. 

2. Zawodowe praktyki studenckie na kierunku Dietetyka są realizowane w trzech częściach: 
1) część I - w wymiarze 176 godzin, realizowana po zaliczeniu I semestru Ramowego 

planu studiów 
2) część II -    w wymiarze 176 godzin, realizowana po zaliczeniu II semestru Ramowego 

planu studiów 
3) część III -    w wymiarze 208 godzin, realizowana jest po wyborze specjalności (po 

zaliczeniu III  semestru studiów). 
 

3. Ostatecznym okresem rozliczenia odbycia zawodowych praktyk studenckich jest koniec VI 
semestru studiów, przed złożeniem Pracy dyplomowej przez studenta. 

4. Przy zaliczaniu zawodowych praktyk studenckich nie stosuje się ocen. 
 

§ 3 
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1. Praktyki studenckie są organizowane w instytucjach i organizacjach, z którymi Uczelnia 
zawarła stosowne porozumienia, zwanymi dalej zakładami pracy (wzór porozumienia stanowi 
załącznik 2). 

2. Praktyki mogą być realizowane w zakładzie pracy wskazanym przez Studenta, o ile charakter 
wykonywanych czynności będzie zgodny z programem praktyk. 

3. Wskazane jest, by każda z części programowych praktyk odbywała się w innym zakładzie 
pracy. 

4. Dopuszcza się możliwość realizowania każdej części praktyk w różnych zakładach pracy, przy 
czym w takiej sytuacji z każdym z nich zawiera się odrębne porozumienie.  

5. Wybór miejsca odbywania praktyk i datę rozpoczęcia każdej z części student zgłasza 
uczelnianemu opiekunowi praktyk w chwili pobrania skierowania na praktyki (wzór 
skierowania stanowi załącznik 3), przed przystąpieniem do realizacji praktyk. 

 
§ 4 

1. Przebieg praktyk dokumentowany jest w Dzienniczku praktyk. 
 
 
2. Student zobowiązany jest odnieść się w sprawozdaniu z praktyk do czynności, jakie wykonał 

realizując Program studenckich praktyk zawodowych (patrz: Tabela 1 w złączniku 1). 
3. Opiekun praktyk w miejscu ich odbywania potwierdza liczbę godzin i wydaje  w Dzienniczku 

Praktyk opinię o praktykancie i przebiegu praktyk ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
postawę studenta i stosunek do zadań będących treścią odbywanych praktyk (rekomendacja). 
Wypełnia także kwestionariusz informujący Uczelnię o poziomie osiągnięcia efektów 
kształcenia, określonych programem zawodowych praktyk studenckich (wzór kwestionariusza 
stanowi załącznik 5). 

4. Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych w Uczelni odbywa się po zakończeniu każdej 
części. Nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk dokonuje wpisu do indeksu, 
wyrażonego zaliczeniem, na podstawie informacji o przebiegu praktyk  oraz  opinii, wydanej 
przez opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania.  

 
§ 5 

 
Zasady zwalniania studentów z odbycia praktyk zawodowych zawarte są w Regulaminie 
studenckich praktyk zawodowych w WSEIiI w Poznaniu. 
 
 


