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Nazwa ocenianego kierunku studiów: DIETETYKA 

 

1. Poziom  studiów:  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

2. Forma  studiów:   STUDIA NIESTACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: Nauki o kulturze fizycznej 

(dyscyplina wiodąca) oraz Nauki o zdrowiu 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny 

wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki o kulturze fizycznej 108 60 

 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów 

ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

Lp. Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 
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Nauki o zdrowiu 

 

 

72 
40 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Symbol 

efektu 

kierunk

owego 

Efekty uczenia się dla kierunku DIETETYKA.  

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: 

Kod 

składnika 

opisu PRK 

WIEDZA 

K_W01 Definiuje pojęcia wprowadzające do anatomii i fizjologii człowieka. 

Wyjaśnia zagadnienia z anatomii człowieka z uwzględnieniem układu 

pokarmowego, jego budowy i funkcji. Wymienia funkcje i określa 

budowę układu ruchu, układu oddechowego i układu sercowo-

naczyniowego. 

Wymienia elementy i funkcje układów moczowo-płciowego, nerwowego 

oraz narządów zmysłów. Wskazuje gruczoły wydzielania wewnętrznego, 

określa ich funkcje dla organizmu człowieka. Zna podstawy równowagi 

kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej oraz fizjologii krwi. 

P6S_WG 

 

 

  

K_W02 Opisuje rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz metody 

ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska. Przedstawia zasady 

promocji edukacji ekologicznej. 

P6S_WG 

  

K_W03 Opisuje psychologiczno-pedagogiczne założenia  edukacji żywieniowej i 

zdrowotnej. 

P6S_WK 

  

K_W04 Rozpoznaje psychologiczne i etyczne problemy wykonywania zawodu 

dietetyka. 

P6S_WK 
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K_W05 Wymienia  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań związanych z dietetyką, w tym rozumie i zna 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

P6S_WK 

  

K_W06 Analizuje założenia zdrowia publicznego.  

Opisuje podstawowe funkcje zdrowia publicznego na rzecz ochrony 

zdrowia zbiorowości i na rzecz osób indywidualnych.  

P6S_WK 

P6S_WG 

  

K_W07 Opisuje pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i 

jego ochroną w zakresie niezbędnym dla dyscyplin naukowych: nauki o 

kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu, właściwych dla  kierunku dietetyka. 

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W08 Wyjaśnia zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu (stylu) życia. 

Wyjaśnia  mechanizmy działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i 

aktywności ruchowej związanych z wykonywanym zawodem dietetyka 

(w tym promotorem zdrowia). 

P6S_WK 

  

K_W09 

  

Charakteryzuje przemiany  biochemiczne podstawowych składników 

odżywczych (węglowodanów, tłuszczów, aminokwasów, witamin).  

Wymienia i charakteryzuje rodzaje białek występujących w surowcach 

żywnościowych. 

Opisuje budowę, właściwości chemiczne i funkcjonalne węglowodanów 

w żywności. Rozpoznaje i opisuje fizyczne, chemiczne i biologiczne 

właściwości składników żywności. 

P6S_WG 

  

K_W10 Wyjaśnia zmiany zachodzące w żywności pod wpływem różnych 

procesów technologicznych. 

P6S_WG 

  

K_W11 Wskazuje zawartość substancji rakotwórczych i mutagennych w 

żywności. 

P6S_WG 

  

K_W12 

  

Identyfikuje czynniki decydujące o jakości zdrowotnej żywności. 

Definiuje pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa żywności. Wymienia 

substancje nieodżywcze obecne w żywności i ich źródła.  

Wymienia i rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń chemicznych najczęściej 

występujących w żywności. Definiuje zagrożenia biologiczne, których 

źródłem może być żywność.  

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W13 

  

Definiuje pojęcia chemii ogólnej. Wymienia i wyjaśnia przebieg 

procesów chemicznych i biochemicznych. 

P6S_WG 

  

K_W14 Definiuje biochemię jako naukę o życiu. P6S_WG  

K_W15 Opisuje strukturę komórki, która stanowi podstawowe środowisko dla 

przebiegu wszystkich procesów metabolicznych organizmu. 

P6S_WG 
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K_W16 Wyjaśnia rolę enzymów i hormonów – opisuje ich budowę i działanie, 

także podczas aktywności fizycznej człowieka. 

Wymienia i charakteryzuje rodzaje białek i ich wpływ na rozwój i 

zdrowie człowieka. 

P6S_WG 

  

K_W17 

  

Wyjaśnia zasady wykonywania badań diagnostycznych w naukach o 

kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu.  

Charakteryzuje rodzaje badań, materiału diagnostycznego oraz metody 

laboratoryjne. 

Określa wpływ czynników zaburzających wyniki końcowe badań 

laboratoryjnych.   

P6S_WG 

  

K_W18 

  

Klasyfikuje mikroorganizmy. 

Dokonuje podziału drobnoustrojów.  

Wskazuje znaczenie fizjologiczne i patologiczne mikroorganizmów w 

środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów przewodu 

pokarmowego. Określa ich wpływ na zdrowie człowieka aktywnego 

fizycznie. 

P6S_WG 

  

K_W19 Opisuje podstawowe zasady higieny obowiązujące przy produkcji 

żywności oraz systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności 

stosowane w przetwórstwie żywności.  

P6S_WK 

  

K_W20     Rozpoznaje suplementy diety, także dla osób aktywnych fizycznie.  

Definiuje i potrafi wymienić kryteria żywności ekologicznej.  

P6S_WK 

  

K_W21 Wyjaśnia interakcje między żywnością a lekami. Wylicza i opisuje rodzaje 

oddziaływań między lekami i organizmem w zależności od jego stanu 

zdrowia.  

Wskazuje znaczenie terapii żywieniowej w procesie terapeutycznym, 

prozdrowotnym. Prezentuje sposoby zmniejszania ryzyka wystąpienia 

interakcji pomiędzy lekami a żywnością, także w sporcie i rekreacji. 

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W22 Wymienia i definiuje rodzaje oraz  źródła zanieczyszczeń chemicznych 

najczęściej występujących w żywności i środowisku, także sportowo-

rekreacyjnym.  

Rozpoznaje zagrożenia biologiczne, których źródłem może być żywność.  

Opisuje podstawowe zasady higieny obowiązujące przy produkcji 

żywności oraz systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności 

stosowane w przetwórstwie żywności.  

Wskazuje podstawy prawne i wymienia wymagania związane z 

zapewnieniem jakości wytwarzanej żywności.  

Wyjaśnia rolę bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. 

P6S_WG 
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K_W23 Wymienia i opisuje techniki stosowane w ocenie jakości żywności. 

Przedstawia metody oznaczania jakości żywności.  

Identyfikuje normy jakości żywności, także w sporcie i rekreacji. Opisuje 

zasady pobierania prób do analiz.  

P6S_WG 

  

  

K_W24 Wyjaśnia zasady dobrej praktyki przemysłowej GMP oraz GLP. 

Definiuje i opisuje systemy HACCP oraz TQM.  

P6S_WG 

  

K_W25 Wymienia różne grupy drobnoustrojów ważnych w technologii żywności 

i żywieniu (zarówno tych pożądanych, stosowanych celowo w procesach 

technologicznych, jak i szkodliwych, będących przyczyną zatruć 

pokarmowych, również podczas uprawiania aktywności fizycznej).  

P6S_WG 

  

  

K_W26 Wskazuje zmiany mikrobiologiczne zachodzące w wyniku procesów 

technologicznych.  Wyjaśnia procesy technologiczne stosowane w 

   produkcji żywności oraz przygotowywaniu i przechowywaniu 

surowców i potraw –  wskazuje ich wpływ na jakość produktów 

spożywczych. Klasyfikuje  maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej 

surowca i obróbki cieplnej.  

Opisuje procesy mycia i sterylizacji urządzeń, maszyn i naczyń do 

produkcji żywności.  

Opisuje obróbkę wstępną i cieplną surowców.  

Objaśnia zasady projektowania pomieszczeń produkcyjnych i 

ekspedycyjnych.  

Rozpoznaje techniki zabezpieczania żywności przed zepsuciem. 

P6S_WG 

  

K_W27 Wyjaśnia podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup 

społecznych, w tym uprawiających zwiększoną aktywność fizyczną. 

P6S_WK 

  

K_W28 Wyjaśnia procesy patomechanizmów zaburzeń wybranych układów 

regulacyjnych występujących w organizmie człowieka. Opisuje procesy 

odczynu zapalnego.  

Objaśnia  zaburzenia układu termoregulacji (skutki hipo-, hipertermii) 

m.in. podczas aktywności fizycznej. 

Prezentuje etiopatologię wybranych chorób będących skutkiem  

zaburzeń funkcjonowania układów organizmu człowieka (krążenia, 

trawiennego, oddechowego, nerwowego, dokrewnego), m.in. w wyniku 

uprawiania lub nieuprawiania aktywności fizycznej.  

Opisuje skutki  zaburzeń gospodarki białkowej, węglowodanowej, 

lipidowej,  jak i  gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi 

kwasowo-zasadowej.  

P6S_WG 
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K_W29 Opisuje zasady żywienia noworodków i niemowląt, karmienie naturalne 

i sztuczne. 

Tłumaczy zasady wprowadzania nowych produktów w diecie 

niemowlęcej.  

Charakteryzuje  żywienie dzieci.  

Przedstawia  zasady stosowania preparatów odżywczych i leczniczo-

odżywczych  dla niemowląt i dzieci.  

Wymienia zasady i warunki sporządzania posiłków dla niemowląt 

zdrowych i chorych.  

Wymienia potrzeby żywieniowe dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, 

szczególnie uprawiających aktywności fizyczną. 

Wyjaśnia zasady żywienia w chorobach wieku dziecięcego.  

Opisuje zasady żywienie w chorobach metabolicznych.  

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W30 Wskazuje zasady postępowania dietetycznego w alergiach 

pokarmowych, chorobach metabolicznych i genetycznych dzieci i 

młodzieży oraz osób uprawiających sport i rekreację (asortyment i 

zastosowanie preparatów bezglutenowych).  

Zna wskazania i przeciwwskazania do uprawiania aktywności fizycznej. 

P6S_WG 

  

K_W31 Przedstawia  aktualny stan wiedzy z zakresu alternatywnych sposobów 

żywienia człowieka.  

Wymienia i charakteryzuje poszczególne diety. Wskazuje wady i zalety 

diety wegetariańskiej.  

Charakteryzuje dietę śródziemnomorską z uwzględnieniem jej roli 

profilaktycznej i leczniczej.   

Klasyfikuje diety bardzo niskoenergetyczne oraz wskazuje ich 

zastosowanie kliniczne.  

Ocenia  niezbilansowane diety redukcyjne.  

Potrafi racjonalnie ocenić wartości odżywcze tych diet i przewidywać 

skutki zdrowotne ich krótkotrwałego i przewlekłego stosowania.  

Wymienia i definiuje zbilansowane i popularne diety alternatywne, 

podaje charakterystykę alternatywnych modeli żywienia. 

P6S_WG 

P6S_WK 

  

K_W32 Określa stan odżywienia organizmu.  

Definiuje normy żywienia i wyżywienia, przedstawia zastosowanie tych 

norm. 

P6S_WK 
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K_W33 Wskazuje związek pomiędzy prawidłowym odżywianiem, a wzrostem, 

rozwojem i prawidłowym funkcjonowaniem organizmu. 

Rozpoznaje źródła pokarmowe składników odżywczych. Analizuje 

nadmiary i niedobory składników pokarmowych.  

Przedstawia wartość energetyczną składników pożywienia oraz 

zapotrzebowanie energetyczne organizmu.  

Wyjaśnia podział i charakterystykę żywieniową grup produktów 

spożywczych. 

P6S_WK 

P6S_WG 

  

K_W34 Klasyfikuje miejsce zawodu dietetyka w systemie organizacji ochrony 

(służby) zdrowia oraz w systemie promocji zdrowego stylu życia, na 

poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Przedstawia ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości w obszarze promocji zdrowia, rekreacji, sportu, 

turystyki. 

P6S_WK 

  

K_W35 
Definiuje  pojęcia związane z treningiem sportowym.  

P6S_WK 

  

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Stosuje posiadane umiejętności z zakresu  komunikacji z pacjentami,  ich 

rodzinami  i własnej grupy zawodowej, analizuje problemy 

komunikowania się z pacjentami w zależności od rodzaju choroby, 

zaburzeń i stanu rozwoju. 

P6S_UK 

 

K_U02 

  

Analizuje problemy komunikowania się z pacjentami i klientami w 

zależności od rodzaju choroby, wyjaśnia znaczenie umiejętności 

komunikowania w procesie promocji zdrowia.  

Potrafi brać w udział w merytorycznej debacie w środowisku 

specjalistów, a także pacjentów i klientów oraz ich rodzin, 

przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska. 

P6S_UK 

  

K_U03 Prezentuje  posiadaną wiedzę, przedstawia i rozwiązania  złożonych  i 

nietypowych  problemów oraz wykonuje zadania w warunkach 

określonych i nieokreślonych przez optymalny dobór źródeł oraz 

informacji z nich pochodzących. Analizuje informacje. 

P6S_UW 

  

K_U04 Opisuje działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne 

odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla 

studiowanego kierunku studiów. Wybiera właściwe metody i narzędzia 

diagnostyczne. 

P6S_UO 

P6S_UW 
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K_U05 Proponuje działania z zakresu dyscyplin : nauki o kulturze fizycznej i 

nauki o zdrowiu, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z 

uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków.  

P6S_UO 

P6S_UW 

  

  

K_U06 Przedstawia wpływ procesów technologicznych na przemiany 

biochemiczne żywności. 

P6S_UU 

  

K_U07 Opisuje zagrożenia jakości zdrowotnej żywności. 

Analizuje przyczyny zagrożeń zdrowia związanych z żywnością.  

Rozróżnia przydatność produktów do zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas przygotowywania żywności.  

P6S_UW 

  

K_U08 Rozpoznaje najbardziej bezpieczne opakowania do poszczególnych 

rodzajów środków spożywczych. 

Stosuje niezbędny sprzęt i aparaturę. 

P6S_UW 

  

K_U09 Przedstawia  przydatność stosowania suplementów diety dla wybranych 

pacjentów.  

Opisuje  wpływ leków i suplementów na trawienie, wchłanianie i 

wydalanie składników pożywienia oraz wpływ żywności i jej składników 

na aktywność biologiczną leków. 

Rozpoznaje  błędy i zaniedbania ww. problemach. 

P6S_UW 

  

K_U10 Ocenia  wpływ procesów technologicznych na stan mikrobiologiczny 

żywności.  

P6S_UO 

P6S_UW  

K_U11 Stosuje pomiary laboratoryjne z zastosowaniem metod analitycznych 

stosowanych do oznaczania jakości żywności. 

Opisuje i próbki potraw i produktów w sposób zgodny z procedurą 

laboratoryjną. 

P6S_UW 

  

K_U12 Opisuje zatrucia  

pokarmowe wywołane przez mikroorganizmy z żywności, także podczas 

aktywności fizycznej. 

P6S_UW 

  

K_U13 Stosuje programy, sprzęt i aparaturę na użytek różnych przedmiotów 

specjalistycznych objętych programem studiów. W swoich działaniach 

posługuje się metodologią badań naukowych. 

P6S_UW 

  

K_U14 Analizuje  i dokumentuje doświadczenia specjalistyczne, zachowując 

bezpieczeństwo stanowiska pracy. Przedstawia wnioski po 

przeprowadzonych doświadczeniach. 

P6S_UO 

P6S_UW 
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K_U15 Analizuje wyniki badań diagnostycznych w stanie zdrowia oraz w 

przebiegu wybranych chorób.  

Powiązuje  uzyskane wyniki z wiedzą dotyczącą   

odpowiedniej diety, także wśród osób aktywnych fizycznie. Przedstawia 

swoje stanowisko  dyskusji merytorycznej. 

P6S_UK 

P6S_UW 

  

K_U16 Stosuje  diety indywidualne dla osób zdrowych i chorych, zarówno 

dorosłych, jak i dzieci, także aktywnych fizycznie. 

Przedstawia wnioski co do zawartości indywidualnej optymalnej diety  

na podstawie wywiadu.  

Opisuje w formie ustnej wyniki własnych działań i przemyśleń.  

Przedstawia ocenę ilościową i jakościową sposobu żywienia. 

Rozpoznaje błędy i zaniedbania ww. problemach. 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_UW 

  

  

K_U17 Komunikuje  się z rodzicami niemowląt i dzieci w temacie żywienia  

dzieci oraz z pacjentami dorosłymi, używając 

specjalistycznej terminologii. 

Przedstawia informacje na temat diet i racjonalnego żywienia. 

P6S_UK 

  

K_U18 Opisuje potrzeby żywieniowe noworodków i niemowląt.  

Przedstawia  zalecenia  co do karmienia naturalnego i sztucznego 

Stosuje odpowiednie żywienie w chorobach wieku dziecięcego.  

Proponuje zasady postępowania dietetycznego w alergiach  

pokarmowych i celiakii u dzieci i młodzieży.  

Identyfikuje błędy i zaniedbania ww. problemach. 

P6S_UW 

  

K_U19 Proponuje organizację  pracy indywidualnej i w zespole. 

Gromadzi  zebrane dane dotyczące żywienia noworodków i niemowląt i 

dzieci. 

P6S_UO 

  

K_U20 Analizuje wartość odżywczą żywności, posiłków  i ocenia stopień 

realizacji  

norm żywieniowych przy zastosowaniu odmiennych sposobów  

żywienia, a także zbilansowanych i popularnych diet alternatywnych. 

P6S_UW 

  

K_U21 Rozpoznaje diety alternatywne.  

 Analizuje wartość odżywczą  stopień realizacji norm żywieniowych przy 

zastosowaniu odmiennych sposobów żywienia.  

Prezentuje w praktyce  wady i zalety diet alternatywnych oraz  

racjonalne możliwości ich stosowania w profilaktyce i  

terapii żywieniowej.  

Stosuje  do realizacji ww. zadań sprzęt i aparaturę 

P6S_UW 
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K_U22 Stosuje właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania problemów i 

realizacji zadań, w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne (ICT) 

P6S_UW 

K_U23 Prezentuje wyniki badań biochemicznych i wykorzystuje je do 

postępowania dietetycznego. 

Ustala zawartość i skład jadłospisów z pacjentami  uwzględniając trening 

osób aktywnych fizycznie. 

P6S_UW 

  

K_U24 Kontynuuje uczenie się permanentne, w celu podnoszenia kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych. Komunikuje się z innymi osobami w ramach 

zadań zespołowych. 

P6S_UU 

P6S_UO 

  

K_U25 Prezezntuje sprawność motoryczną i ruchową z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej (rekreacyjnych i zdrowotnych) niezbędnych w pracy 

trenera personalnego i dietetyka w sporcie i rekreacji. 

P6S_UW 

  

K_U26 Stosuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U27 Przedstawia indywidualny jadłospis dla osób o zwiększonej aktywności 

fizycznej oraz dla osób uprawiających wyczynowo sport w różnych 

dyscyplinach.  

  P6S_UW 
 

K_U28 Analizuje dzienniczek żywieniowy  i przeprowadza wywiad z osobami 

uprawiającymi sporty na poziomie wyczynowym i rekreacyjnym. 

P6S_UW 
  

K_U29 Posługuje się zasadami  pracy dietetyka w sztabie szkoleniowym w 

wybranych dyscyplinach sportu wyczynowego.  

P6S_UW 

K_U30 Stosuje różne techniki motywacji do podejmowania  

aktywności fizycznej (sport, rekreacja)  jako działań wspierających  

osiąganie wybranych efektów dietetycznych. 

P6S_UK  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K_K01 Przestrzega zasad właściwej  relacji wobec pacjenta, klienta, grupy 

społecznej oraz dba o ich dobro. 

P6S_KR 

  

K_K02 Identyfikuje  znaczenie zawodowej i etycznej odpowiedzialności  

za produkcję żywności wysokiej jakości oraz  

wykonywania pracy dietetyka i trenera personalnego.  

P6S_KK 
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K_K03 Jest świadomy  posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych. 

Identyfikuje korzyści i zagrożenia  ze stosowania suplementów diety. 

P6S_KK 

  

K_K04 Uzasadnia i bierze odpowiedzialność za podejmowane  

przez siebie decyzje. 

Postępuje zgodnie ze zobowiązaniami społecznymi, wykonuje pracę  na 

rzecz środowiska społecznego. 

Organizuje działania na rzecz interesu publicznego. 

Myśli i działa na rzecz przedsiębiorczości. 

P6S_KO 

  

K_K05 Rozumie  potrzebę i dostrzega znaczenie  uczenia się przez całe życie.  

Śledzi i uzupełnia bieżące informacje w zakresie technologii żywności. 

Ma świadomość  znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych. 

P6S_KK 

  

K_K06 Ma świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy  

zwrócić się do ekspertów. 

P6S_KK 

  

K_K07 Identyfikuje priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania. 

Dyskutuje nad problemami etycznymi  i moralnymi związanymi z 

wykonywaniem zawodu dietetyka, a także trenera personalnego. 

P6S_KK 

  

K_K08 Wykazuje postawę zapewniając bezpieczeństwo własne i otoczenia, w 

tym przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny  pracy. 

Współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym, w celu zapewnienia 

ciągłości opieki nad klientem i pacjentem. 

P6S_UO 

  

K_K09 Identyfikuje nowości i na bieżąco uzupełnia informacje w zakresie 

technologii żywności i żywienia. 

P6S_KK 

  

K_K10 Bierze pod uwagę  priorytety służące realizacji określonego  

przez siebie lub innych zadania. 

P6S_KK 

  

K_K11 Formułuje znaczenie ról zawodowych, stosuje zasady etyki  

zawodowej.  

P6S_KR 

  

K_K12 Bierze odpowiedzialność za opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup 

społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu  

dietetyka, a także trenera personalnego. 

P6S_KK 

  

K_K13 Postępuje zgodnie z aktualną wiedzą  w stosowaniu diet  

alternatywnych w swojej praktyce zawodowej. 

P6S_KR 
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K_K14 Dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz wybranych 

umiejętności ruchowych niezbędnych do wykonywania zadań przez 

dietetyka i trenera personalnego w pracy zawodowej. 

P6S_KR 

  

K_K15 
Działa na rzecz propagowania  i zdrowego stylu życia poprzez aktywność 

fizyczną  

P6S_KK 

K_K16 
Bierze odpowiedzialność za formułowanie i przygotowanie zaleceń 

wpływających na zmianę masy ciała i masy mięśniowej w zależności od 

wybranej dyscypliny sportowej.  Odpowiada na zmieniające się 

zapotrzebowanie związane z różnymi etapami treningu.  

P6S_KO 
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Prezentacja uczelni 

 

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (poprzednia nazwa: Wyższa Szkoła Edukacji          

Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu) rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku               

z kierunkiem „pedagogika specjalna” - kierunkiem integralnie związanym z procesem 

inkluzji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Wpisywało się to w cele statutowe 

Założyciela, w taki sposób, aby kształcić nowoczesne kadry systemu oświaty i odpowiadać 

na potrzeby dziecka z deficytami oraz jego rodziny. Tym celom służyły następne działania 

o wymiarze konkretnym i praktycznym, takie jak powołanie do istnienia kilku Przedszkoli 

Integracyjno – Terapeutycznych „Miś”, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej i Szkoły 

Podstawowej Uni - Terra, gdzie wykształceni absolwenci Uczelni będą mogli znaleźć pracę, 

a studenci zrealizują swoje praktyki. Były to (i są nadal) prawdziwe laboratoria pracy z 

dziećmi, nauczycielami, rodzicami, pracownikami służby zdrowia i samorządów. 

  To właśnie w tym środowisku powstała koncepcja złożenia wniosku do Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie kierunku „dietetyka”. 

Głównymi inspiratorami byli rodzice i lekarze poszukujący optymalnej terapii dla swoich 

dzieci i pacjentów. Ich własne obserwacje i doniesienia naukowe o wpływie diety na 

radzenie sobie z deficytami utwierdziły władze Uczelni o słuszności podjęcia takiej decyzji. 

Współpraca między pracownikami i studentami kierunku „dietetyka”, 

a wspomnianymi przedszkolami        i szkołą podstawową jest cały czas bardzo intensywna 

i rozgrywa się w różnych obszarach – od uczestniczenia w projekcie ponadnarodowym, po 

indywidualne diety żywieniowe skierowane do uczniów. Właśnie kształcenie dietetyków 

ukierunkowanych na współpracę z dziećmi i ich rodzicami stanowi wyzwanie na następne 

lata rozwoju Uczelni.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym. 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 

się. 

 

          Koncepcja kształcenia na kierunku studiów „Dietetyka” – studia pierwszego stopnia, 

jest zgodna z misją, strategią rozwoju oraz polityką jakości  Wyższej Szkoły Uni-Terra w 

Poznaniu. Odpowiada ona  celom określonym w polityce zapewnienia jakości kształcenia 

oraz  uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe (realizowane w uniwersytetach 

medycznych          i  akademiach wychowania fizycznego),  a także wzorce międzynarodowe 

właściwe dla danego zakresu kształcenia.  

       Kierunek jest zbliżony do funkcjonującego w kilkunastu uczelniach w Polsce kierunku 

„Dietetyka”, prowadzonego przede wszystkim w akademiach wychowania fizycznego                

i uczelniach medycznych.  

        Program studiów jest tak skonstruowany, aby kwalifikacje zawodowe nie ograniczały 

się jedynie do uzyskania tytułu licencjata dietetyki, ale także do zdobycia szerokich, 

właściwych   i pożądanych kompetencji związanych z promocją zdrowia, promocją sportu, 

rekreacji i turystyki, edukacji prozdrowotnej z uwzględnieniem umiejętności 

praktycznych, a także  kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej oraz 

posługiwania się językiem obcym. 

        Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku mieści się w dyscyplinach, do których 

kierunek jest przyporządkowany i uwzględnia postęp w obszarach działalności zawodowej 

na powyższym kierunku. Jest również zgodna z koncepcją i celami  kształcenia oraz 

profilem praktycznym. 

           Efekty uczenia są specyficzne, zgodne z aktualnym stanem wiedzy i dostosowane 

do właściwego poziomu PRK, a także sformułowane w sposób zrozumiały, możliwy do 

osiągnięcia, pozwalający na ich weryfikację. 

       Wykształcenie specjalisty z zakresu dietetyki, którego wiedza, umiejętności i postawy 

wykraczają poza standardowe działania w obszarze zawodu zostały skonsultowane                   

z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb rynku pracy.  

      Absolwent ocenianego kierunku ma być przygotowany do działania w świecie VUCA           

i dlatego potrzebuje zdobywać w procesie kształcenia również kompetencje wykraczające 

poza jego profesję. 

        Takie podejście jest spójne z celami kształcenia na ocenianym kierunku, które 

wynikają ze strategii Uczelni.  

         Do podstawowych celów kształcenia należą elastyczne podejście do procesu 

kształcenia poprzez wykorzystanie możliwości korzystania ze środków umożliwiających 

kształcenie na odległość, położenie dużego nacisku na praktyczny aspekt zajęć poprzez m. 

in. pozyskiwanie partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Trzeci cel, który 

postawiliśmy sobie w ramach realizacji kształcenia na ocenianym kierunku to nieustanne 

podnoszenie jakości kształcenia – to cel, który również wprost wynika ze strategii uczelni. 

Chodzi tu nie tylko o zapewnienie jakości kształcenia na prezentowanym kierunku ale też  
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o kształtowanie postawy u studentów ocenianego kierunku, która ma prowadzić do 

zapewnienia najwyższej jakości usług, które jako absolwenci będą oferować na rynku 

pracy.         

       Koncepcja i cele kształcenia a także efekty uczenia się były i są konsultowane                      

z wykładowcami oraz partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu 

upewnienia się, że oferowany kierunek studiów odpowiada nie tylko na potrzeby 

zainteresowanych kierunkiem studentom i kandydatom ale również przyszłym 

pracodawcom. 

 Władze Uczelni podjęły działania zmierzające do podpisania międzynarodowych umów o 

współpracy akademickiej (naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej – co również jest 

częścią realizacji strategii uczelni) z uczelniami ukraińskimi, których celem jest m.in. 

wymiana doświadczeń dotyczących kształcenia studentów, przyszłych dietetyków, 

specjalistów działających na rynku sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, hotelarsko-

gastronomicznym i medycznym. Podpisanie części z tych umów została niestety 

zawieszona ze względu na panującą sytuację. 

         Najważniejszym wyzwaniem strategicznym dla Wyższej Szkoły Uni-Terra jest 

utrzymanie oraz dalsze wzmacnianie pozycji istotnej instytucji w obszarze szkolnictwa 

wyższego  w regionie Wielkopolski, w zakresie studiów I i II stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich, studiów podyplomowych, studiów MBA oraz kursów i szkoleń.  

   Rozwój dalszych produktów będzie uwzględniał zmieniające się uwarunkowania 

zewnętrzne a zwłaszcza specyfikę lokalnego rynku pracy i oczekiwania ze strony 

pracowników oraz pracodawców. 

            Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu kształci profesjonalnie, praktycznie i 

nowocześnie z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość takich jak platformy 

Moodle, ZOOM, pocztę elektroniczną, elektroniczny dostęp do biblioteki cyfrowej. 

          Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu upowszechnia także ideę kształcenia 

ustawicznego oraz samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie 

(lifelong learning). Taka postawa jest prezentowana przez wykładowców zajęcia co 

przekłada się na podejście studentów do studiowanej profesji i można uznać, że z czasem 

stało się stałym elementem koncepcji kształcenia. Uczelnia angażuje się też bardzo 

praktycznie i na dużą skalę w szeroką problematykę społeczną, prowadzimy działania 

propagujące zdrowy styl życia oparty na właściwym żywieniu i aktywności fizycznej.  

     Absolwenci kierunku Dietetyka  mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą 

związaną z poradnictwem dietetycznym lub znaleźć zatrudnienie w jednostkach 

zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia 

człowieka, domach opieki społecznej i placówkach świadczących usługi żywieniowe oraz 

instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Mogą również 

podejmować naukę na specjalistycznych studiach podyplomowych. 

          Uchwalenie a następnie stopniowe wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowiło bezpośredni impuls do zmiany Strategii          

i tym samym kierunku rozwoju Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu. Dodatkowo, zmiany 

legislacyjne zostały wzmocnione przez rozległe procesy i tendencje społeczno-

gospodarcze związane z rozwojem różnych form kształcenia i pracy na odległość, 

przyspieszonej informatyzacji i cyfryzacji kolejnych obszarów życia, które wydają się już 

zjawiskiem nieodwracalnym. 
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       W efekcie tych wszystkich zmian w otoczeniu, Wyższa Szkoła Uni-Terra postanowiła 

zmienić charakter z Uczelni nastawionej głównie na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 

na szkołę wyższą odpowiadającą zwłaszcza obecnym potrzebom edukacyjnym w 

rozległym i merytorycznie bardzo powiązanym, obszarze między innymi dietetyki i 

zdrowia. 

    Dotychczas, specjalizując się w praktycznej edukacji i doskonaleniu umiejętności 

nauczycieli, Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu prowadziła także w tym celu sieć 

przedszkoli integracyjno-terapeutycznych i integracyjną szkołę podstawową, Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, a także współpracowała z powiązanymi fundacjami 

działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. Podmioty te stanowiły obszar do 

praktycznej implementacji a jednocześnie weryfikacji zdobywanej wiedzy teoretycznej 

przez studentów i słuchaczy. 

W związku z przeorientowaniem kierunku rozwoju Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu, 

odpowiadając na potrzeby zmienionego już rynku pracy i obserwowane tendencje we 

współczesnej gospodarce, Uczelnia zamierza w najbliższej przyszłości powołać i rozwijać 

podmioty, które stworzą ekosystem do praktycznej implementacji zdobywanej na 

studiach wiedzy z zakresu dietetyki, zdrowia. Planowane jest zatem powołanie 

„platformy” wymiany doświadczeń, umożliwiającej tworzenie i rozwijanie start-upów 

oraz pozwalającej na łączenie świata biznesu z trenerami, psychologami, menedżerami, 

promotorami, animatorami i coachami.  

 

Misja Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu to: „Praktyczna strona edukacji” (PSE). 

 

Wizja Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu: rozpoznawalna w regionie bardzo praktyczna 

Uczelnia, której dyplom daje gwarancję solidnego przygotowania absolwenta kierunku 

dietetyka.  Aby to zrealizować Uczelnia będzie stawiać na wykorzystanie najnowszych 

technologii, zwłaszcza informatyczno-komunikacyjnych, na tworzenie warunków do 

efektywnej współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń - kadry akademickiej            

i studentów, a także na korzystanie z najnowszych metod i narzędzi zarządzania Uczelnią. 

 

Cele strategiczne Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu: 

Obszar strategiczny: Edukacja 

 

1. Dalszy rozwój portfela produktów Uczelni – przede wszystkim uruchomienie 

studiów II stopnia na kierunku dietetyka, studiów podyplomowych z zakresu dietetyki                 

i krótkich szkoleń w formie warsztatów. CO ma ogromne znaczenie dla wskazania 

możliwości rozwoju absolwentów studiów I stopnia. 

2. Po okresie pandemii ewaluacja zajęć w formie zdalnej pokazała dużą sprawność 

tego typu zajęć, informacje zwrotne pozyskane od studentów pokazują że jest to 

efektywne, cenione i studenci oczekują zajęć z wykorzystaniem TiK. Uczelnia dbając o 

jakość kształcenia monitoruje proces jakości kształcenia na tych zajęciach co pozwala nam 

wybierać obszary predestynowane z tego zakresu.  Uelastycznienie programów studiów 

– dynamiczny rozwój zajęć on-line, plan zajęć bardziej dopasowany do możliwości i 

oczekiwań studentów i słuchaczy. Dla wykładowców, pracowników obsługi  i studentów 

uczelni odbywają się zajęcia z zasad pracy z wykorzystywaniem technologii TiK 
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prowadzone przez dr Katarzynę Moroz, która odpowiada za platformę Moodle i 

techniczną stronę zajęć zdalnych.  

3. Doskonalenie jakości kształcenia – rozwój systemu efektywnej oceny jakości 

procesu dydaktycznego, wzrost liczby kadry międzynarodowej prowadzącej zajęcia w 

Uczelni. 

4. Dalsze zwiększanie przygotowania praktycznego studentów oraz kompetencji  

i pozycji na rynku pracy absolwentów Uczelni. 

5. Upowszechnianie osiągnięć nauki, edukacji, kultury i sztuki. 

 

Obszar strategiczny: Badania 

1. Upowszechnianie wyników międzynarodowych badań dotyczących obszarów 

zainteresowań Uczelni. 

2. Zapewnienie kadrze Uczelni, w tym młodym dydaktykom i naukowcom, warunków 

do prowadzenia badań z wykorzystaniem potencjału Uczelni i jednostek powiązanych 

(przedszkoli, szkół, fundacji). 

3. Zwiększenie liczby i jakości publikacji naukowych kadry WS Uni-Terra w uznanych 

czasopismach naukowych oraz uczelnianym wydawnictwie naukowym. 

 

Obszar strategiczny: Relacje z otoczeniem 

1. Rozwój współpracy z jednostkami naukowo–dydaktycznymi oraz podmiotami               

z otoczenia społeczno–gospodarczego (zwłaszcza z obszarów dietetyki, zdrowia, terapii, 

edukacji, psychologii, inf, w tym szczególnie w zakresie doradztwa). Przykładem jest firma 

Foodmed Centrum Aleksandra Majsnerowska. W ramach długofalowej strategii, opierając 

się na opiniach studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelnia chce w 

przyszłości stworzyć studia II stopnia dające możliwość dalszego doskonalenia 

zawodowego dla absolwentów.  

2. Komercjalizacja wiedzy w relacjach z biznesem i sferą publiczną, z wykorzystaniem 

grantów i funduszy pomocowych (krajowych i międzynarodowych). 

3. Intensyfikacja liczby realizowanych projektów narodowych i ponadnarodowych. 

4. Aktywna współpraca z wielkopolskim środowiskiem akademickim.  

5. Zwiększanie pozycji i rozpoznawalności Uczelni w Polsce. 

6. Umocnienie identyfikacji studentów i absolwentów z Uczelnią – dalsze 

doskonalenie systemu identyfikacji wizualnej, wzmacnianie więzi z absolwentami. 

 

Obszar strategiczny: Infrastruktura i zarządzanie Uczelnią 

1. Rozwój i efektywne wykorzystanie infrastruktury – zwiększenie komfortu 

studiowania i pracy na Uczelni. 

2. Rozwój potencjału informatycznego – zapewnienie zasobów niezbędnych do 

zwiększenia liczby zajęć oraz zaliczeń i egzaminów prowadzonych on-line. 

3. Wdrożenie systemu strategicznego zarządzania Uczelnią – udoskonalenia 

struktury organizacyjnej, procesów oraz systemu raportowania. 

4. Rozwój systemu zarządzania kadrą Uczelni – wdrożenie systemu zarządzania 

kadrami w Uczelni, także w kontekście wymiany międzynarodowej. 

5. Dalsze doskonalenie strategii i komunikacji marketingowej – umacnianie pozycji 

Uczelni i rozpoznawalności marki w Polsce i za granicą. 
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Zgodność efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz 

kompetencjami i kwalifikacjami zawodowymi specjalistów dietetyki 

       Efekty uczenia się odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu (na podstawie 

informacji od otoczenia społeczno - gospodarczego) na dobrze wykształconych 

teoretycznie   i znakomicie przygotowanych praktycznie dietetyków.  

            W zakresie wiedzy obejmują one bogatą, holistyczną i interdyscyplinarną wiedzę         

o człowieku oraz istotne elementy metodologii diagnozowania i prowadzenia 

oddziaływań dietetycznych. W zakresie umiejętności dotyczą rozwijania zdolności 

ułatwiających pracę        z ludźmi, budowania relacji z drugim człowiekiem, 

zaawansowanego warsztatu diagnostycznego i umiejętności oddziaływań społecznych w 

zakresie dietetyki.  

       W zakresie kompetencji obejmują postawy szacunku dla człowieka, tolerancji, 

otwartości, odpowiedzialności i rzetelności zawodowej. Realizowane ścieżki 

specjalizacyjne oraz pula zajęć praktycznych przygotowują absolwentów do zadań 

zawodowych i zwiększą ich szanse na rynku pracy.  

         Absolwenci będą posiadali przygotowanie umożliwiające funkcjonowanie w 

zawodzie, który wymaga wysokich kompetencji profesjonalnych i zachowania 

nienagannych standardów etycznych. 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku dietetyka 

  Absolwent w trakcie procesu kształcenia nabywa wiedzę i umiejętności związane          

z rolą żywienia w profilaktyce zdrowotnej oraz leczeniu i terapii różnorodnych schorzeń,         

w których dieta jest wspomagającą a czasami jest podstawową formą leczenia pacjenta.                             

 Absolwent zna  fizjologiczną rolę poszczególnych składników pokarmowych oraz 

ich wpływ na przywracanie zdrowia, co ma mu umożliwiać opanowanie umiejętności 

opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych oraz przygotowania potraw 

wchodzących w ich skład. Poza tym absolwent potrafi ocenić wpływ choroby na stan 

odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób. Swobodnie czuje się w obszarze 

planowania racjonalnego żywienia. Posiada także uprawnienia do pracy m.in. w zakładach 

przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Ponadto  jest przygotowany do prowadzenia 

edukacji żywieniowej. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami PRK absolwent potrafi 

posługiwać się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2. 

       W ramach studiowanych specjalności, które stanowią integralną część programu 

kształcenia student może wybrać jedną z kilku dostępnych ścieżek specjalizacyjnych                

w ramach których poszerzy swoje możliwości na rynku pracy poprzez dodatkową wiedzę, 

umiejętności i postawy a także doświadczenia zdobyte podczas praktyk. Szczegółowe 

zagadnienia dotyczące poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych przedstawiają się 

następująco: 

 

specjalności: dietetyka kliniczna, psychopedagogika 

     Absolwent jest przygotowany do pracy i organizacji żywienia zbiorowego w zakładach 

opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriach, zakładach leczniczo-opiekuńczych i innych 

tego typu placówkach.       Może również prowadzić samodzielną działalność 

gospodarczą np. cateringową,  dietetyczną.      
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specjalności: dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej, trener personalny. 

      Absolwent  nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu roli żywienia w  przygotowaniu 

organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku a 

także roli odżywiania w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia, właściwej kondycji fizycznej                      

i korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy i 

rekreacyjny.       Absolwent znajdzie zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach 

odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i SPA, fitness klubach.  Będzie 

przygotowany do podjęcia świadczenia usług doradczych związanych z prozdrowotnym 

odżywianiem oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 

 

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych związanych z kierunkiem studiów 

„Dietetyka” 

       Program kształcenia na kierunku „dietetyka” uwzględnia zmiany zachodzące 

współcześnie w dyscyplinach: nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu, 

uwzględniając tradycje, z których kierunek się wywodzi. Plany i programy kierunku są 

zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, zdrowotnego, edukacyjnego, 

gospodarczego i sportowo-rekreacyjnego.  

           Plany i programy kształcenia na kierunku „Dietetyka”,wychodzą naprzeciw 

zmianom, które dotyczą pracy dietetyka klinicznego, sportowego, rekreacyjnego, a także 

współczesnych zadań i roli placówek i instytucji związanych ze zdrowiem, kulturą fizyczną, 

nowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych  i oczekiwań społecznych. 

Studia na kierunku „dietetyka” w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu są z jednej strony 

interdyscyplinarną propozycją, a z drugiej strony uzupełnieniem oferty kształcenia 

akademickiego innych uczelni poznańskich (Akademia Wychowania Fizycznego, 

Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny). Badania rynkowe prowadzone w 

Polsce, a także w krajach europejskich wyraźnie wskazują na rosnące zapotrzebowanie na 

specjalistów związanych z obszarem nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu, 

szczególnie specjalistów     w zakresie dietetyki klinicznej, dietetyki w sporcie i odnowie 

biologicznej, dietetyki                  w rekreacji, wellness i SPA, psychodietetyki. 

       Potrzeby kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dietetyków dla środowiska 

biznesowego, gospodarczego, edukacyjnego, sportowego, turystycznego i medycznego są 

jednoznacznie związane z przyjętymi celami zawartymi w strategiach rozwoju 

społecznego: 

- Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 

2030), 

- Strategią Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku, 

- Projektem „Europa 2030 – Wyzwania i szanse” – raport sporządzony dla Rady 

Europejskiej dotyczący przyszłości UE do roku 2030, 

- Strategią Unii Europejskiej „Zrównoważona Europa 2030”. 

            Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu od początku działalności rekrutuje i prowadzi 

wiele kierunków studiów podyplomowych (w ofercie edukacyjnej jest ponad 50 

kierunków studiów podyplomowych), w tym studia podyplomowe w zakresie dietetyki, 

żywienia, zarządzania w dietetyce, różnych terapii, coachingu, tutoringu, 

psychopedagogiki m.in.: 

-  „coaching dietetyczny”, 

- „dietetyka w sporcie i rekreacji”, 
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- „dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej”, 

-  „psychodietetyka”, 

-  „trener personalny i dietetyka w sporcie”, 

- „zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii”, 

- „odnowa biologiczna i żywienie”, 

- „wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, 

- „zarządzanie i prawo w sporcie”,  

-  „zarządzanie w oświacie”,  

- „coaching i tutoring nauczycielski”,  

- „management i coaching sportowy”,  

-  „doradztwo zawodowe”, 

-  „pedagogika leczniczo-terapeutyczna”, 

-  „pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia”, 

- „terapia pedagogiczna”, 

- „integracja sensoryczna”, 

- „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodzin”, 

- „arteterapia”, 

- „terapia logopedyczna”, 

-  „wczesna interwencja logopedyczna”. 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki 

zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 
PROGRAM  STUDIÓW 

Grupy treści kształcenia, liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ETCS  

 

Plan studiów niestacjonarnych na kierunku „dietetyka” obejmuje łącznie 1377 godzin i 

180 ECTS, w tym 545 godzin wykładów i 772 godzin ćwiczeń.. Studia pierwszego stopnia 

na kierunku „dietetyka” trwają 3 lata, czyli 6 semestrów (po 30 ECTS w każdym 

semestrze). 

 

Program studiów obejmuje: 

a) przedmioty podstawowe, ogólne i kierunkowe:  

łącznie 764 godz.; 500 godz. wykładów i 637 godz. zajęć o charakterze praktycznym, 

b) specjalność – dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej: 

łącznie 613 godz.; 255 godz. wykładów i 358 godz. zajęć o charakterze praktycznym, 

c) specjalność – trener personalny: 

łącznie 613 godz.; 255 godz. wykładów i 358 godz. zajęć o charakterze praktycznym, 

d) specjalność – psychodietetyka: 

łącznie 613 godz.; 255 godz. wykładów i 358 godz. zajęć o charakterze praktycznym, 

e) specjalność – dietetyka kliniczna: 

łącznie 613 godz.; 255 godz. wykładów i 358 godz. zajęć o charakterze praktycznym. 
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Ćwiczenia z poszczególnych przedmiotów objętych planem studiów niestacjonarnych są 

realizowane w formie warsztatowej z naciskiem na  praktyczne aspekty przygotowujące 

do zawodu oraz studenckich projektów edukacyjnych (54 % zajęć). 93,5 punkty ECTS będą 

obejmować realizację zajęć o charakterze praktycznym. Zajęcia dydaktyczne na studiach 

niestacjonarnych są realizowane w formie zjazdów - od soboty do niedzieli, 2-3 razy w 

miesiącu (12-15 zjazdów w semestrze). 

 
Łączna liczba zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w ramach studiów na 

kierunku „dietetyka”  

Tryb studiów Ogólna liczba godzin 

dydaktycznych w planie 

studiów na kierunku  

Dietetyka 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych związanych z 

praktycznym 

przygotowaniem 

zawodowym 

Procent 

 

Niestacjonarne 

 

 

1377 

 

 

740 

 

54 % 

 

 

Student na kierunku „dietetyka” pod koniec 3 semestru dokonuje wyboru jednej 

specjalności spośród czterech propozycji. W semestrach 4, 5 i 6 student realizuje wybraną 

specjalność. Na własny wniosek i za zgodą dziekana Wydziału, student może realizować 2 

specjalności.  

 

Specjalności do wyboru to: 

- dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej, 

- trener personalny, 

- dietetyka kliniczna, 

- psychodietetyka. 

 

Specjalności na kierunku „Dietetyka” stanowią swoisty projekt z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym. Ukończenie wybranej specjalności wiąże się z uzyskaniem 

kompetencji zawodowych: dietetyka sportowego, dietetyka w odnowie biologicznej, 

trenera personalnego, psychodietetyka, dietetyka klinicznego. 

 
Harmonogram realizacji programu studiów (plan zajęć w roku akademickim 2022/23) oraz 

organizacja zajęć zostanie przedstawiony podczas wizytacji – załącznik  

 

 

Metody kształcenia 

 Metody kształcenia są wykorzystywane przez poszczególnych nauczycieli akademickich 

zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami edukacyjnymi, a przede wszystkim z dydaktyką 

ogólną i metodykami szczegółowymi przedmiotów. Z konsultacji z samorządem 

studenckim wynika iż studenci oczekują bardziej elastycznego ułożenia zajęć własnie 

poprzez maksymalizację zajęć prowadzonych online. Również duża grupa  pracodawców 

w ramach spotkań z otoczeniem społeczno gospodarczym podnosi,  że okres pandemii 
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przeniósł przesunięcie metod pracy dietetyka ze spotkań w gabinecie  na spotkania 

odbywające się przy wykorzystaniu metod TiK. Pracodawcy zwracają uwagę,  że jednym 

ze sposobów na podniesienie  kompetencji studentów w tym zakresie jest także 

zwiększenie liczby zajęć odbywanych online.  

 Na wykładach stosowane są następujące metody: wykład informacyjny, wykład 

problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, opis, tekst programowany. 

 Na zajęciach praktycznych stosowane są następujące metody: metoda problemowa 

klasyczna, metoda sytuacyjna, burza mózgów, metody ćwiczeniowo-praktyczne, projekt, 

studium przypadku, analiza SWOT, metoda laboratoryjna, metoda doświadczeń, metoda 

obserwacji, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, metoda punktowa, metoda 

seminaryjna, metoda referatu i prezentacji, pokaz, wystawa, drama, metoda symulacyjna. 

 

 

Weryfikacja (ocena) osiągania poszczególnych efektów uczenia się 

 Weryfikacja (ocena) osiągania poszczególnych efektów uczenia się dokonywana jest za 

pomocą konkretnych metod: 

- wiedza: prace pisemne, testy, sprawdziany, raport z badań, realizacja projektu, 

wypowiedzi ustne, merytoryczny wkład w dyskusję, udział w debatach i symulacjach, 

interpretacje tekstów z literatury przedmiotu; 

-  umiejętności: udział w dyskusji, udział w debacie, symulacja i inscenizacja, analiza 

informacji na zadany temat, projekty, działanie na rzecz uczelni, działanie na rzecz 

społeczności lokalnej, wykonywanie zadań indywidualnie lub grupowo; 

- kompetencje społeczne: samoocena ustna lub pisemna, ocena koleżeńska, ocena 

nauczycielska, obserwacja, portfolio, studium przypadku, współpraca z kolegami          i 

koleżankami, współpraca z partnerami środowiskowymi. 

 

Kształcenie na odległość 

 W okresie pandemii nauczyciele akademiccy prowadzili zajęcia z wykorzystaniem narzędzi 

kształcenia na odległość, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po 

zakończeniu pandemii wprowadzono na Uczelni hybrydowy system prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, który nadal obowiązuje. Nie wpłynęło to na jakość kształcenia, gdyż 

zajęcia realizowane są częściowo na terenie uczelni oraz zdalnie w synchronicznym 

kontakcie ze studentami z zachowaniem możliwości pełnej interakcji w czasie 

rzeczywistym. 

Zgodnie z założeniami systemu hybrydowego wykłady odbywają się zdalnie, a zajęcia o 

charakterze praktycznym w formie stacjonarnej. Jest to jednocześnie jeden z elementów 

wynikający ze strategii uczelni wpisujący się w koncepcję kształcenia.  

 Zajęcia zdalne (na odległość są realizowane poprzez wykorzystanie platform edukacyjnych 

ZOOM i MOODLE. Każdy wykładowca oraz student (słuchacz) otrzymuje indywidualny kod 

do zarejestrowania się na ww. platformach. Wejścia na platformy można dokonać poprzez 

stronę internetową Uczelni. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa platforma 

MOODLE. Na platformie MOODLE wykładowcy zamieszczają materiały dydaktyczne dla 

studentów. Na platformie MOODLE wykładowcy mogą przeprowadzić zaliczenie i egzamin 

w formie pisemnej. Na platformie studenci zamieszczają swoje samodzielne prace 

(referaty, projekty itd.), jako element zaliczenia przedmiotu. Na platformie edukacyjnej 
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MOODLE znajdują się także sylabusy – programy poszczególnych przedmiotów kształcenia 

objętych programem studiów. 

 

 

 

Praktyki zawodowe 

W ramach realizacji programu studiów studenci kierunku „dietetyka” odbywają się 

praktyki zawodowe. Program i harmonogram praktyk obejmuje realizację praktyk 

zawodowych w ramach kierunku studiów: 

 
Rok 

studiów 

Miejsce praktyk Czas trwania ECTS 

 

 

 

1 

Szpital dla dorosłych: 

- kuchnia szpitalna lub 

- firma przygotowująca posiłki dla szpitala 

 

1 miesiąc 

 

2 

- Firma cateringowa lub 

- Zakład technologiczny produkujący i 

przechowujący żywność 

 

1 miesiąc 

 

2 

 

 

 

 

2 

Poradnie: 

- dietetyczna lub 

- chorób metabolicznych i przewodu 

pokarmowego lub 

- psychodietetyki 

 

1 miesiąc 

 

2 

-  Dom Pomocy Społecznej lub 

-  klub rekreacyjny i fitness lub  

- sanatorium lub 

- hotel 

 

1 miesiąc 

 

2 

 

 

 

 

3 

Szpital lub szpitalny oddział dziecięcy lub sanatorium 

dziecięce: 

- kuchnia szpitalna lub 

- firma przygotowująca posiłki dla szpitala. 

 

1 miesiąc 

 

2 

- Żłobek lub  

- przedszkole lub  

- inna placówka oświatowa. 

 

1 miesiąc 

 

2 

 

Specjalistyczne praktyki zawodowe wymienione powyżej realizowane są w trakcie trwania 

roku akademickiego. 

Studenci mają możliwość dokonania wyboru placówki, w której odbędą praktyki, spośród 

placówek zaproponowanych przez Uczelnię. Na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody 

Dziekana Wydziału, student może odbywać praktykę w placówce zaproponowanej przez 

studenta. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu przed wysłaniem 

studentów na praktyki podpisuje stosowne umowy z placówką oraz opiekunem praktyk 

w danej placówce, przekazując regulamin praktyk oraz wytyczne dotyczące przebiegu i 

zaliczenia praktyk przez studenta. 

Uczelnia jest organem prowadzącym placówek, które stanowią dla studentów wszystkich 

kierunków studiów prowadzonych na Uczelni, tzw. „szkoły ćwiczeń”.  Szkoła i przedszkola 
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wchodzące w skład grupy prowadzą działania związane z poradnictwem żywieniowym dla 

swoich podopiecznych oraz ich rodzin. Zważywszy na profil tych placówek (edukacja 

integracyjna - znaczna część uczniów to uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego) stwarza to możliwość praktycznej pracy z uczniami np. z wadami 

genetycznymi, niepełnosprawnościami fizycznymi. Skuteczność diet dla dzieci z 

niepełnosprawnościami jest uzależniona także od przekonania rodziców do zastosowania 

(i utrzymania) diety. Opiekunowie poza murami szpitala czy poradni dietetycznej są 

odpowiedzialni za tryb żywienia chorego, za kontrolowanie podaży żywności oraz jej 

jakości dlatego spotkania odbywające się na terenie placówki oświatowej umożliwiają 

wspólne połączenie pracy dietetyka, pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego, którzy 

wspierają dietetyka w rozmowie z dziećmi, uczniami. Dzięki temu studenci pod kontrolą 

specjalistów mają możliwości uzyskiwania nowych kompetencji takich jak zrozumienie 

potrzeb osób            z niepełnosprawnościami oraz poznanie alternatywnych sposobów 

komunikowania się            z nimi. W skład tych placówek wchodzą: 

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra w Poznaniu, 

- Szkoła Podstawowa Uni-Terra w Poznaniu, 

- 3 Przedszkola Integracyjno-Terapeutyczne „Miś” w Poznaniu, 

- Przedszkola Integracyjno-Terapeutyczne „Miś” w Koszalinie 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poznaniu, 

- Fundacja „Miś” w Poznaniu, 

- Fundacja Uni-Terra w Poznaniu. 

W ciągu najbliższych lat zostanie uruchomiona sieć niepublicznych szkół podstawowych 

oraz przedszkoli integracyjno-terapeutycznych w różnych ośrodkach w Polsce. Szkoły 

podstawowe i przedszkola  będą miały charakter placówek integracyjno-terapeutycznych 

ukierunkowanych na rozwój sportowy, rekreacyjny, zdrowotny, terapeutyczny i 

artystyczny dzieci. Szkoły będą jednocześnie pełniły rolę „szkół ćwiczeń” oraz instytucji 

praktyk zawodowych dla studentów wszystkich kierunków studiów, także kierunków 

studiów podyplomowych. Rozwój grupy Uni -Terra na terenie całej Polski pozwoli 

studentom pochodzącym z różnych rejonów RP zdobyć doświadczenie dietetyczne we 

współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi oraz integracyjnymi i 

innymi podmiotami działającymi na rzecz osób                        z niepełnosprawnościami.  

 

Studenci mają możliwość rozwoju i realizacji praktyk także w akcjach propagujących 

zdrową żywność zdobywając kompetencje związane z marketingiem dietetycznym i 

promocją zdrowego żywienia np. podczas akcji “Specjały Regionu”. Podczas tej kampanii 

promocyjnej  zdrową żywność a  akcją objętych zostało 1900 przedszkoli na terenie całej 

Polski. Współpraca z agencją reklamowo marketingową i producentami żywności 

stanowiły nowe inspirujące  doświadczenie.  

 

Studenci i wykładowcy zaangażowani byli w następujące działania: 

- udział w warsztatach dot. wypracowania właściwej komunikacji z przedszkolami 

- doradztwo merytoryczne w kwestiach dietetycznych m.in. nietolerancje 

pokarmowe, edukacja rodziców i nauczycieli przedszkolnych 

- opracowanie scenariuszy zajęć przedszkolnych dot. promowanych produktów                

i zdrowej diety opartej o kozie przetwory i oleje zimno tłoczone 
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- content merytoryczny do strony internetowej, współopracowanie broszury 

edukacyjnej dla rodziców.   

 

 

REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Praktyki zawodowe studentów mają charakter obowiązkowy wynikający ze 

standardów kształcenia, planów studiów i programów nauczania obowiązujących w 

Uczelni. 

2. W przypadku odbywania przez Studenta praktyki poza miejscem jego 

zamieszkania, Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, 

wyżywieniem i przejazdem do miejsca praktyki.  

 

3. Zaliczenie praktyk oraz osiągniecie założonych efektów uczenia się 

sformułowanych dla każdego etapu praktyk jest jednym z wymogów programowych, 

które student musi spełniać przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. 

 

4. Szczegółowe warunki realizowania zawodowych praktyk studenckich na 

poszczególnych kierunkach funkcjonujących w ramach Wyższej Szkoły Uni-Terra określają 

załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. 

1. Celem głównym odbywania zawodowych praktyk studenckich jest praktyczne 

przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej. 

 

2. Szczegółowe cele zawodowych praktyk studenckich odnoszą się do: 

- poszerzania i pogłębiania wiedzy zdobywanej w ramach zajęć dydaktycznych, 

prowadzonych w Uczelni, 

- nabywania umiejętności i kompetencji praktycznych, związanych z profesją, 

- przygotowania Studenta do samodzielności i odpowiedzialności za realizację 

zadań zawodowych, 

- weryfikacji nabywanych przez Studenta umiejętności wobec jego możliwości na 

rynku pracy. 

 

3. Czas trwania praktyk na prowadzonych w Uczelni kierunkach określają ramowe 

programy kształcenia przyjęte dla poszczególnych kierunków. 

 

4. Praktyki studenckie są organizowane w instytucjach, przedsiębiorstwach i 

organizacjach, z którymi Uczelnia zawarła stosowne porozumienia.  

 

5. Praktyki mogą być realizowane w zakładzie pracy wskazanym przez Studenta, o ile 

charakter wykonywanych czynności będzie zgodny z programem praktyk.  
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Rozdział 2. Nadzór merytoryczny i organizacyjny 

§ 3. 

1. Za całokształt spraw związanych z organizacją i przebiegiem zawodowych praktyk 

studenckich odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Praktyk. 

 

2. Dziekan zatwierdza ramowe programy praktyk, opracowane przez, powołanych 

przez dziekana, opiekunów zawodowych praktyk studenckich na poszczególnych 

kierunkach i specjalnościach, wydaje skierowania na praktyki.  

 

3. Opiekun zawodowych praktyk studenckich ramienia Uczelni: 

- nawiązuje współpracę z pracodawcami i przygotowuje listę miejsc odbywania 

praktyk, 

- sporządza projekty porozumień o prowadzeniu praktyki zawodowej, 

- przygotowuje oferty praktyk i zawiadamia o nich studentów, 

- udziela informacji studentom odbywającym praktykę co do jej programu oraz 

zasad organizacji i odbywania, 

- prowadzi uczelnianą dokumentację praktyk, w której zaznacza datę i miejsce 

rozpoczęcia i zakończenia praktyk przez studenta oraz zrealizowany wymiar, zatwierdza 

studencką dokumentację praktyk w dzienniczku praktyk, 

- sporządza roczne sprawozdania z realizacji zawodowych praktyk studenckich. 

 

4. Opiekun praktyk w Uczelni odpowiada za realizację praktyk zgodnie z jej celami i 

ustalonym programem. Do zadań Uczelnianego opiekuna praktyk w tym zakresie należy 

w szczególności: 

- sprawowanie nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyk, 

- zaliczanie praktyk oraz wnioskowanie do dziekana w sprawie zaliczenia praktyki na 

podstawie złożonych przez studenta dokumentów. 

 

5. Opiekun praktyk jest uprawniony do przeprowadzania kontroli zawodowych 

praktyk  

studenckich w miejscu ich odbywania.  

 

 

Rozdział 3. Zasady realizacji zawodowych praktyk studenckich i ich zaliczania 

§ 4. 

1. Podstawę odbywania praktyk stanowią: porozumienie Uczelni z zakładem pracy o 

prowadzeniu praktyki zawodowej studenta oraz skierowanie na praktykę, wystawione 

przez dziekana, oraz program zawodowych praktyk studenckich na kierunku i 

specjalności.  

 

2. Porozumienie o prowadzeniu praktyki zawiera w imieniu Uczelni dziekan. 

 

3. Student rozpoczyna odbywanie praktyki w miejscu i w terminie ustalonym z 

opiekunem praktyk. 
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4. Przed rozpoczęciem odbywania praktyki Student powinien odebrać od opiekuna 

praktyk dziennik praktyk oraz skierowanie na praktykę.  

 

5. Do obowiązków Studenta w zakresie odbywania praktyki należy w szczególności: 

- zgłoszenie się w ustalonym z opiekunem i przyjmującym na praktyki, terminie do 

miejsca odbywania praktyki, 

- odbycie obowiązkowego szkolenia/instruktażu wymaganego przez zakład pracy 

warunkującego możliwość odbycia praktyki, a w szczególności szkolenia z zakresu bhp i 

ppoż., 

- realizowanie programu praktyki, 

- stosowanie się do poleceń przełożonych bądź zakładowego opiekuna praktyk, 

- stosowanie się do obowiązujących w miejscu odbywania praktyki regulaminów i 

zarządzeń, 

- przestrzeganie tajemnicy informacji objętych tajemnicą zawodową, 

- zawiadamianie niezwłocznie Uczelnianego opiekuna praktyk i zakładu pracy o 

nieobecności i jej przyczynach, 

- systematyczne i rzetelne prowadzenie dziennika praktyk. 

 

§ 5. 

1. Po zakończeniu praktyki zakładowy opiekun studenta wpisuje w dzienniku praktyk 

potwierdzenie jej odbycia. 

 

2. Zakładowy opiekun praktyk może rekomendować w dzienniku praktyk studenta 

do podjęcia pracy zgodnie z praktykowaną profesją, o ile student wyróżniał się 

umiejętnościami i postawą w czasie praktyk. 

 

3. Uzupełniony dziennik praktyk student obowiązany jest przekazać w terminie 30 

dni od zakończenia praktyk opiekunowi praktyk. 

 

4. Praktyka jest zaliczana na podstawie właściwej dokumentacji, jeżeli Student: 

- odbył praktykę w wymiarze określonym dla danego kierunku studiów zgodnie z jej 

programem 

- złożył do opiekuna praktyk, w terminie o którym mowa w ust.3, uzupełniony 

dziennik praktyk, podpisany przez zakładowego opiekuna praktyk. 

 

5. Opiekun praktyk zalicza praktykę na podstawie stosownych wpisów w dzienniku 

praktyk, poprzez dokonanie właściwego wpisu w indeksie.  

 

6. Niezaliczenie zawodowych praktyk studenckich jest równoznaczne z obowiązkiem 

ich ponownego odbycia.  

 

7. Studenci mogą ubiegać się, na podstawie złożonego do dziekana, zaopiniowanego 

przez opiekuna praktyk wniosku, o zaliczenie w części lub całości praktyki bez obowiązku 

odbywania jej w okresie studiów, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków: 

- są zatrudnieni w instytucjach zapewniających uzyskanie wiedzy i umiejętności 

praktycznych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów, na czas nie mniejszy niż 
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łączny wymiar praktyk  przewidzianych dla kierunku studiów, o ile zakres obowiązków 

zawodowych jest zgodny z programem praktyk, 

- byli zatrudnieni w instytucjach zapewniających uzyskanie wiedzy i umiejętności 

praktycznych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów, na czas nie mniejszy niż 

łączny wymiar praktyk  przewidzianych dla kierunku studiów, w okresie 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust.7, o ile zakres obowiązków 

zawodowych był zgodny z programem praktyk,  

- uczestniczą albo uczestniczyli (w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku) w 

stażach lub praktykach w instytucjach krajowych lub zagranicznych (także w ramach 

wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych 

związanych z kierunkiem i specjalnością studiów, o ile zakres obowiązków jest lub był 

zgodny z programem praktyk,  

- prowadzą albo prowadzili, w okresie 3 lat od daty złożeniu wniosku, działalność w 

organizacjach pozarządowych, której zakres jest zgodny z kierunkiem i specjalnością 

studiów, o ile zakres zadań jest lub był zgodny z programem praktyk,  

- prowadzą albo prowadzili, w okresie 3 lat od daty złożenia wniosku, samodzielną 

działalność gospodarczą związaną z kierunkiem i specjalnością studiów, o ile zakres 

działalności jest lub był zgodny z programem praktyk. 

 

8. Student, który znajduje się w szczególnych okolicznościach życiowych, może 

ubiegać się o zwolnienie z części wymiaru zawodowych praktyk studenckich.  

 

9. Decyzję o zwolnieniu studenta z obowiązku odbycia części praktyki podejmuje 

indywidualnie dziekan na łączny, umotywowany wniosek studenta i opiekuna praktyk, po 

zasięgnięciu opinii Senatu Uczelni. 

 

§ 6. 

1. Student może odbywać praktykę poprzez zawarcie na czas jej odbywania umowy 

o pracę lub umowy cywilnoprawnej z zakładem pracy, o ile stanowisko, na którym Student 

będzie zatrudniony lub zadania powierzone mu do wykonania, będą odpowiadały 

kierunkowi i specjalności studiów oraz będą zgodne z programem praktyk. 

 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, wynagrodzenie studenta reguluje podstawa 

prawna zatrudnienia. 

 

§ 7. 

1. Wzory dokumentów związanych z realizacją zawodowych praktyk studenckich 

stanowią kolejno załączniki: 

- szczegółowy regulamin praktyk (dla poszczególnych kierunków) - załącznik 1; 

- dziennik praktyk - (dla poszczególnych kierunków) - załącznik 2; 

- indywidualne porozumienie w sprawie praktyk; 

- skierowanie na praktykę studencką - załącznik 2a i 2b; 

- wniosek studenta o zaliczenie pracy zawodowej na poczet zawodowych praktyk 

studenckich - załącznik 3 (a-d); 

- wniosek studenta o zwolnienie z części praktyk studenckich - załącznik 4. 
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§ 8. 

Za naruszenie zasad obowiązujących w miejscu praktyk oraz niewłaściwe zachowanie w 

trakcie odbywania praktyk, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

Komisją dyscyplinarną ds. studentów w Uczelni, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA  

ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH  

na kierunku DIETETYKA, studiów I stopnia, o profilu praktycznym  

 

§ 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: 

- pogłębienie znajomości całokształtu pracy dietetyka w różnych typach placówek 

w zależności od wybranej specjalności, 

- doskonalenie umiejętności metodycznych poprzez konfrontację przygotowania 

teoretycznego z praktyką, 

- rozwijanie samodzielności studentów w organizowaniu i prowadzeniu pracy 

dietetyka. 

 

4. Organizacja praktyk na kierunku dietetyka powinna umożliwić studentom 

podejmowanie następujących zadań: 

- zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zadaniami danej placówki, 

- zapoznanie się z programami i planami działalności placówki, 

- dokonanie analizy zadań poszczególnych pracowników w danej placówce, 

- zapoznanie się z formami pracy prowadzonymi przez placówkę,  

- obserwowanie czynności zawodowych prowadzonych w placówce,  

- asystowanie przy prowadzeniu określonych czynności zawodowych, 

- przygotowywanie i samodzielne prowadzenie czynności pod kierownictwem 

opiekuna ze strony placówki,  

- prowadzenie zapisów o charakterze dokumentującym przebieg praktyki. 

 

§ 2. 
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1. Łączny czas trwania praktyk na kierunku Dietetyka jest generowany 

przewidywanymi do osiągnięcia, przypisanymi do programu studiów na kierunku, 

efektami uczenia się i wynosi łącznie 6 miesięcy. 

 

2. Zawodowe praktyki studenckie na kierunku Dietetyka są realizowane w trzech 

częściach: 

- część I – w wymiarze 2 miesięcy, realizowana na 1 roku studiów, 

- część II - w wymiarze 2 miesięcy, realizowana na 2 roku studiów, 

- część III - w wymiarze 2 miesięcy, realizowana na 3 roku studiów. 

3. Ostatecznym okresem rozliczenia odbycia zawodowych praktyk studenckich jest 

koniec VI semestru studiów, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego przez 

studenta. 

 

4. Przy zaliczaniu zawodowych praktyk studenckich stosuje się oceny zgodnie z 

Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu. 

 

 

§ 3. 

1. Praktyki studenckie mogą być 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 dzienniku praktyk (wzór - załącznik 4).  

 

2. Student zobowiązany jest odnieść się w sprawozdaniu z praktyk do czynności, jakie 

wykonał realizując program studenckich praktyk zawodowych (Tabela 1., w załączniku 1). 

 

3. Opiekun praktyk w miejscu ich odbywania potwierdza liczbę godzin i wydaje  w 

dzienniku 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  
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4. Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych w Uczelni odbywa się po zakończeniu 

każdej części. Nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk dokonuje wpisu do 

indeksu, wyrażonego oceną, na podstawie informacji o przebiegu praktyk  oraz  opinii, 

wydanej przez opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania.  

W trakcie praktyk studenci nabywają umiejętności związane z wykonywaniem zawodu 

dietetyka, np. zapoznają się z  organizacją i funkcjonowaniem np  żywienia w szpitalu, 

placówce oświatowej.  
 

 

 

 

 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz zasady egzaminu 

dyplomowego 

 

Warunki rekrutacji i przyjęcie na studia 

Nabór na I rok studiów pierwszego stopnia prowadzony jest raz w roku: na semestr 

zimowy 

 i semestr letni. Przyjęcie nie obejmuje egzaminu wstępnego i odbywa się w ramach limitu 

przyjęć. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Rektora. 

Na I rok studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, których uprawnienie do 

ubiegania się o przyjęcia na studia wynika z art. 93 i 93a ustawy z dnia       7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz.U.2016, poz.1943 z późn.zm).  Kandydaci powinni posiadać 

świadectwo maturalne (dojrzałości) czyli tzw. „nową maturę” lub „starą maturę” lub 

dyplom matury międzynarodowej lub dyplom (świadectwo) ukończenia szkoły średniej 

maturalnej uzyskany poza granicami Polski ( równoważny z maturą polską). 

Kandydaci na studia przesyłają drogą elektroniczną formularz zgłoszenia, a następnie  

dostarczają do dziekanatu WS Uni-Terra wymagane dokumenty ( w przypadku kserokopii, 

oryginały dostarczają do wglądu, w celu poświadczenia zgodności z oryginałem) : 

-  świadectwo dojrzałości 

- wypełnioną ankietę osobową wraz z fotografiami 

- w przypadku cudzoziemców również informację o nazwie państwa urodzenia i o 

posiadaniu Karty Polaka. 

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokonuje ich 

weryfikacji, a następnie ogłasza listę osób przyjętych w poczet studentów. 

Zasady przyjęcia na studia cudzoziemców oraz rodzaj składanych przez nich dokumentów 

określają odrębne przepisy. 

 



 

34 

 

Warunki rekrutacji zostały opisane w Regulaminie studiów Uczelni. Wszystkie informacje 

na temat procesu rekrutacji są dostępne na stronie internetowej uczelni. 

 

Zaliczenia poszczególnych semestrów i lat studiów 

Warunkiem zaliczenia semestru, roku akademickiego na kierunku „dietetyka” jest 

uzyskanie zaliczeń, w tym obowiązkowych praktyk studenckich  i zdania wszystkich 

egzaminów wyznaczonych w planie studiów dla tego okresu nauki oraz złożenie                         

w dziekanacie Uczelni kart okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów, w 

terminie określonym w organizacji roku akademickiego. Potwierdzenie zaliczenia 

poszczególnych przedmiotów znajduje się w protokołach zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych, wypełnianych przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za 

przedmiot. Za zgodą Dziekana,  

w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, egzaminy i zaliczenia na ocenę mogą 

odbywać się w innych terminach. 

         Przedmiotom występującym w planie studiów przyporządkowane są punkty ECTS, 

których liczba na kierunku „dietetyka” trwającym 6 semestrów wynosi 180.  Warunkiem 

uzyskania punktów ECTS jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania 

zakładanych efektów uczenia się potwierdzonych zaliczeniem danych zajęć. 

         Student semestru niebędącego ostatnim semestrem studiów w wyniku rozliczenia 

zostaje wpisany na wyższy rok studiów bezwarunkowo lub warunkowo powtarza 

niezaliczony okres studiów lub zostaje skreślony z listy studentów. Na wniosek studenta 

powtarzającego rok nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia mogą uznać uzyskane 

wcześniej zaliczenia        i złożone egzaminy. Ponadto Student powtarzający semestr może 

wystąpić do Dziekana           o wyrażenie zgody na uczestniczenie w wybranych zajęciach 

dydaktycznych roku wyższego oraz przyznanie praw do zaliczania tych zajęć i składania 

egzaminów. 

         Student ostatniego semestru studiów uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu 

dyplomowego po wykonaniu wszystkich obowiązków dydaktycznych. 

         Egzamin nie może odbywać się w ramach zajęć dydaktycznych.          

 

Warunki zaliczenia semestru (roku akademickiego) opisane są w Regulaminie studiów. 

 

 

Zasady, warunki trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni 

 Regulamin studiów WS Uni-Terra w Poznaniu określa zasady, warunki trybu uznawania 

efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni. 

Regulamin studiów Uczelni stanowi: 

 

1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia 

zawartym w programie określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

według zasad określonych przez Senat Wyższej Szkoły Uni-Terra. 

 

2. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 
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- osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia  

zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie 

- osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy 

lata  doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 

- osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa 

lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się przyjęcie na kolejny 

kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

 

3. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

językowych obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do 

potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego 

doświadczenia zawodowego. 

 

4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie 

więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego 

kierunku,  poziomu i profilu kształcenia. 

 

5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 

przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym 

kierunku,  poziomie i profilu kształcenia. 

 

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego  na kierunku Dietetyka 

 

1. Podstawa prawna 

 

1.1 Poprzez pojęcie egzamin dyplomowy rozumie się zespół czynności organizacyjnych 

mających na celu weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta. 

 

1.2. Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu dyplomowego stanowią przepisy 

Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu. 

 

2. Egzamin dyplomowy  

 

2.1. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest:  

- spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów,  

- zaliczenie praktyk zawodowych objętych programem studiów; 

- wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni  

 

2.2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch  

miesięcy od daty spełnienia przez studenta wszystkich wymagań wynikających z 

programu i planu studiów.  
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2.3. Termin egzaminu wyznacza dziekan i powiadamia o nim członków komisji oraz 

studenta, z wyprzedzeniem 10 dni, poprzez stronę internetową Uczelni. 

 

2.4. Za przygotowanie egzaminu dyplomowego pod względem organizacyjnym oraz 

formalno-prawnym i administracyjnym (dokumentacja, sala, system informowania) 

odpowiedzialny jest kierownik dziekanatu.  

 

2.5.  Pytania egzaminacyjne przygotowują nauczyciele akademiccy wskazani przez 

Dziekana, najpóźniej do końca semestru kształcenia na danym kierunku studiów. 

 

2.6. Zagadnienia egzaminacyjne muszą zostać podane studentom, nie później niż trzy 

miesiące przed ostatnią sesją egzaminacyjną na danym kierunku studiów. 

 

2.7. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadzany jest według następującej 

struktury:  

- weryfikacja tożsamości studenta  

- student dokonuje losowania trzech pytań: jednego obejmującego zagadnienia 

kierunkowe i dwóch pytania obejmujących zagadnienia specjalnościowe i modułowe. 

- przygotowanie się studenta do udzielania odpowiedzi na pytania; 

- udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania;  

- ustalenie przez komisję ocen za poszczególne odpowiedzi na pytania; 

- ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego.  

 

2.8. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana składającą 

się z przewodniczącego oraz dwóch członków, nauczycieli akademickich posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora z zakresu kierunku studiów.  

 

2.9. W sytuacjach losowych i niemożności uczestnictwa w egzaminie dyplomowym 

jednego z członków komisji, dziekan powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu kierunku 

studiów. . Przewodniczącym komisji może być dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez 

dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

 

2.10. Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym jest warunkiem 

ukończenia studiów.  

 

3. Postanowienia końcowe 

 

3.1. Skala ocen w procedurze dyplomowania określona jest  w § 28. ust.1. Regulaminu 

Studiów, a  zasady obliczania ostatecznej oceny ukończenia studiów określone są w § 61. 

ust.1. Regulaminu studiów.  

 

3.2. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Dziekan wyznacza 

drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po 
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upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu. 

 

3.3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół na odpowiednim 

arkuszu, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji. Przewodniczący komisji 

odpowiada za prawidłowe wypełnienie protokołu.  

 

3.4. Dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego przekazuje do dziekanatu 

przewodniczący komisji w dniu egzaminu. 

 

 

 

 

Badanie losów absolwentów 

 Wyższa Szkoła Uni-Terra raz w roku dokonuje analizy monitoringu losów swoich 

absolwentów. Z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego kwestionariusza ankiety 

Uczelnia pozyskuje istotne informacje i opinie absolwentów dotyczące jakości kształcenia, 

przydatności studiów na kierunku „dietetyka” na rynku pracy oraz oceny kompetencji 

zawodowych. Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem zasad dobrowolności, 

poufności i anonimowości oraz jawności wyników statystycznych. Na ankietę zawierającą 

respondenci udzielają odpowiedzi telefonicznie. 

W badaniu w ostatnich trzech latach udział wzięło ogółem 20 osób, z czego: 

75% ankietowanych stanowiły kobiety, natomiast mężczyźni 15%.  

 

 

Analiza badań:  

- 50% respondentów zamieszkuje w Poznaniu; 15% - w mieście do 50 tys.  

mieszkańców; 35% w mieście do 250 tys. mieszkańców 

- 65% badanych oceniło bardzo dobrze  przygotowanie do zawodu dietetyka, 

natomiast 30% oceniło na poziomie dobrym, 5% na poziomie dostatecznym 

- grupę osób prowadzących własną działalność gospodarczą stanowi 45% badanych; 

30%  ankietowanych  wskazuje,  że  pracuje na umowę o  pracę, natomiast  25% 

respondentów na umowę zlecenie. 

- 60% ankietowanych wykorzystuje w dużym stopniu wiedzę zdobytą na studiach, 

30%  w średnim, 10% - w niewielkim. 

- 60% absolwentów biorących udział w badaniu znalazło zatrudnienie zgodnie ze 

swoim wykształceniem, 10%  odmówiło odpowiedzi na to pytanie, pozostałe wybrały 

pracę w innej branży z powodu wyższych zarobków 

- 45% badanych kontynuowało lub kontynuuje naukę na II stopniu studiów 

- najwięcej ankietowanych, bo aż 55 % znalazło pracę poprzez sieć kontaktów/ 

znajomych. 

 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry   
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     Obecnie kadra prowadząca zajęcia na kierunku dietetyka liczy 24 nauczycieli 

akademickich. Są to osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie.  

● profesor - 1 osoba 

● dr hab - 2 osoby 

● dr - 18 osób 

● mgr - 4 osoby 

       Kadra składająca się ze specjalistów - dietetyków, którzy posiadają bogate 

doświadczenie dydaktyczne, zawodowe, wpływa na poziom oferowanych zajęć.  

      Propozycję personalnej obsady zajęć zgłasza Dziekan, a decyzję o zatrudnieniu 

podejmuje Rektor.  

  Obsadę prowadzi się uwzględniając kwalifikacje dydaktyczne oraz doświadczenie 

praktyczne zdobyte przez nauczyciela poza uczelnią. Dzięki temu studenci uczestniczą w 

zajęciach o charakterze praktycznym prowadzonych przez osoby posiadające 

doświadczenie na rynku pracy i sami chętnie włączają się w badania naukowe prowadzone 

przez nauczycieli.  

        Nauczyciele, którym powierzono zajęcia dydaktyczne na kierunku dietetyka mają 

dorobek interdyscyplinarny i praktyczny w dziedzinie nauk o zdrowiu, nauk o kulturze 

fizycznej . 

         Polityka kadrowa na uczelni umożliwia dobór odpowiedniej kadry dydaktycznej. Od 

osób zatrudnianych do prowadzenia zajęć na kierunku Dietetyka oczekuje się posiadania 

praktycznego doświadczenia bezpośrednio związanego z tematyką prowadzonych zajęć 

dydaktycznych. Taka polityka kadrowa gwarantuje wysoki poziom upraktycznienia zajęć i 

ich realizację w sposób zapewniający efektywne rozpoczęcie pracy zawodowej 

absolwentów i ich płynne wejście na rynek pracy. Za politykę kadrową na uczelni 

odpowiada Rektor, natomiast Dziekan rekomenduje zatrudnienie wykładowcy. 

Pracownicy zatrudniani są na drodze postępowania kwalifikacyjnego na dane stanowisko. 

Kandydaci na nauczycieli muszą posiadać wykształcenie i umiejętności adekwatne do 

wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wykładowcy. Podstawowym 

założeniem polityki kadrowej jest rozwój naukowy pracowników poprzez zdobywanie 

kolejnych stopni i tytułów naukowych, aplikowanie w konkursach o pozyskiwanie grantów 

naukowych, rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 

rozpowszechnianie osiągnięć naukowych na krajowych i zagranicznych konferencjach 

naukowych i branżowych oraz publikowanie w czasopismach naukowych, 

popularnonaukowych i branżowych. Głównym celem realizacji polityki kadrowej w uczelni 

jest zapewnienie osiągnięcia przez studentów założonych kierunkowych efektów uczenia 

się. 

 

Wykaz kadry dydaktycznej na kierunku „dietetyka” – kwalifikacje zawodowe i stopnie 

naukowe 
 

Stopień/tytuł naukowy, 

imię i nazwisko nauczyciela 

akademickiego 

 

Kwalifikacje zawodowe, stopnie naukowe 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawowym miejscu pracy 
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dr Natasza Balcer-Dymel mgr farmacji 

dr nauk medycznych (biologia medyczna) 

dr Anna-Maria Borucka-Konopka lic. dietetyki 

mgr dietetyki 

dr nauk medycznych 

dr Agata Czochralska-Duszyńska lic. dietetyki 

mgr dietetyki 

dr nauk medycznych 

dr Marta Matusiak mgr wychowania fizycznego 

dr nauk o kulturze fizycznej 

dr hab Ewa Szczepanowska mgr w zakresie biologii i nauk i ziemi 

dr nauk przyrodniczych w zakresie biochemii 

dr hab nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii 

wysiłku fizycznego 

  

Inne osoby  prowadzące  zajęcia dydaktyczne na kierunku „dietetyka” 

prof. dr hab. Radosław Muszkieta mgr wychowania fizycznego,  

dr nauk o kulturze fizycznej,  

dr hab. kinatrolopologii (nauk o kulturze fizycznej) 

dr hab. nauk pedagogicznych 

profesor kultury fizycznej i sportu 

dyplomowany menedżer sportu 

dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora mgr chemii 

dr nauk o zdrowiu 

dr hab. nauk o zdrowiu 

dr Grzegorz Bręczewski mgr rehabilitacji ruchowej 

mgr psychologii 

dr nauk o kulturze fizycznej 

dr Anna Gogojewicz lic. dietetyki 

mgr rehabilitacji ruchowej 

dr nauk o kulturze fizycznej 

specjalista żywienia człowieka w specjalności dietetyka 

i planowanie żywienia (st. podyplomowe) 

dr Wojciech Jarosz mgr wychowania fizycznego 

mgr biologii 

dr nauk o kulturze fizycznej 

dr Angelika Kargulewicz lic. dietetyki 

mgr dietetyki 

dr nauk medycznych (biologia medyczna) 

dr Maria Lutowska mgr technologii żywności i żywienia człowieka 

dr nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i 

żywienia 

specjalista zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy (st. podyplomowe) 
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dr Katarzyna Moroz mgr informatyki 

dr nauk matematycznych w zakresie informatyki 

dr Leszek Porowski mgr antropologii 

dr nauk przyrodniczych 

dr Barbara Pospieszna mgr fizjoterapii 

dr nauk o kulturze fizycznej 

dr Agnieszka Ruta mgr zarządzania i marketingu 

dr nauk ekonomicznych 

dr Agnieszka Saran-Jagodzińska mgr farmacji 

dr nauk farmaceutycznych 

dr Zuzanna Szmyt mgr technologii żywności i żywienia człowieka 

dr nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i 

żywienia 

specjalista zarządzania w oświacie (st. podyplomowe) 

dr Marcin Śliwka dr nauk prawnych 

dr Ewa Śliwicka lic. dietetyki 

mgr wychowania fizycznego 

dr nauk o kulturze fizycznej 

mgr Lidia Dzieciaszek mgr filologii angielskiej 

mgr Paulina Henska mgr filologii angielskiej 

mgr Grzegorz Kotłowski mgr filologii polskiej 

mgr Grzegorz Wilkiel Lic. filologii polskiej 

Mgr filologii polskiej 

Mgr psychologii 

Specjalista logopedii (st. podyplomowe) 

Specjalista marketingu (st. podyplomowe) 

Specjalista zarządzania w oświacie (st. podyplomowe) 

 

 

Jednym z ważniejszych elementów rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni jest 

udział w badaniach naukowych oraz organizacja i udział w konferencjach naukowych i 

popularnonaukowych. Działalność naukowo-badawcza Wyższej Szkoły Uni-Terra w 

Poznaniu odnosi się do zrealizowanych projektów badawczych i organizacji konferencji 

naukowych i popularnonaukowych. 

 

 

A. Projekty badawcze 

1)  Projekt - grant Centrum Projektów Europejskich, w ramach programu 

operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. 

 

Temat projektu: „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie 

wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością”. 

Data podpisania umowy: 12.12.2017 r. 

Termin realizacji: czerwiec 2018 - czerwiec 2021 r. (36 miesięcy). 
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Łączna kwota projektu: 1 004 974 zł (obejmuje: dofinansowanie ze środków europejskich 

w kwocie 947 590 zł; ze środków dotacji celowej w kwocie 27 184 zł; wkład własny 30 200 

zł. 

 

Wykładowcy dr Anna Gogojewicz, mgr Grzegorz Wilkiel prowadzili zajęcia w ramach 

projektu dla pracowników medycznych, rodziców wychowujących dzieci z 

niepełnosprawnością. 

W ramach projektu propagowano i udzielano konsultacji związanych z dietetyką.  

 

B. Organizacja konferencji naukowych 

15.10.2010 - Konferencja Naukowa pt. „Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży – 

rola rodzica, nauczyciela, lekarza”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, 

„Ambulatorium zaburzeń odżywiania” w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 

w Poznaniu. 

  

02.06.2012 – Konferencja Naukowa pt. „Maski otyłości  - wszystkie oblicza epidemii XXI 

wieku”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w 

Poznaniu. 

 

16.06.2013 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Dietetyka Forum 2013”. 

Współorganizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. 

 

14.06.2014 - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Dietetyka Forum 2014”. 

Współorganizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. 

 

13.06.2015 - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Dietetyka Forum 2015”. 

Współorganizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. 

 

10.06.2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Dietetyka 3.0 - trzeci 

wymiar dietetyki”. Organizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. Miejsce: Stadion 

Inea Poznań. 

 

10-11.11.2021 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Międzynarodowy dzień 

fizjoterapii, terapii zajęciowej, kultury fizycznej i sportu”. Organizatorzy: Narodowy 

Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym, Wyższa 

Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

26-27.11.2021 – Międzynarodowy Kongres Naukowy pt. „Zarządzanie i prawo w sporcie, 

rekreacji, turystyce i zdrowiu”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i 

Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny 

w Równym. 
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26.11.2021 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rozwój i jakość życia osób z 

niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?”. Organizatorzy: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Uni-Terra w 

Poznaniu. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

 

Informacje na temat infrastruktury Uczelni, w tym opis pracowni, sprzętu i 

wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia kształcenia na kierunku „dietetyka” 

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu podpisała umowy z placówkami i instytucjami w celu 

zapewnienie studentom odpowiedniej bazy materialno-dydaktycznej właściwej do 

prowadzenia kształcenia na kierunku „dietetyka”: 
● z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53; 
● z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19. 

 

Wszystkie obiekty, które Uczelnia wykorzystuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych są 

dostosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu 

 

W kompleksie dydaktycznym mieszczą się: 

 

1. Budynki dydaktyczne B, C, E, 

2. Sala gimnastyczna (pełnowymiarowa) w budynku A, sale gimnastyczne małe w 

budynku A i B, 

3. Sala fitness w budynku C, 

4. Wielofunkcyjne boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią wraz bieżnią 70 

metrową, skocznią w dal, rzutnią do pchnięcia kulą (do prowadzenia zajęć z lekkiej 

atletyki, zespołowych gier sportowych, zabaw i gier ruchowych). 

 

Sale dydaktyczne i ich wyposażenie: 

Budynki dydaktyczne B, C, E wyposażone są w: 

-  7 tablic interaktywnych  

- 10 sal multimedialnych, 

- 4 sale informatyczne  

- 16 telewizorów,  

- 10 odtwarzaczy  DVD, 

- programy multimedialne (komputerowe) do prowadzenia zajęć w pracowniach: 

biologicznej, chemicznej i fizycznej. 

 

Budynki dydaktyczne składają się z trzech bloków: 

a) Budynek B - 9 sal wykładowych o powierzchni od 25 m2 do 50 m2. 
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b) Budynek C - 11 sal wykładowych o powierzchni od 35 m2 do 50 m2.  

c) Budynek E - 7 sal wykładowych o powierzchni od 35 m2 do 50 m2. 

 

Sale gimnastyczne: 

- pełnowymiarowa w budynku A – baza dydaktyczna do piłki koszykowej, ręcznej, 

siatkowej, nożnej, zabaw i gier ruchowych, lekkiej atletyki (zeskok do skoku wzwyż), 

wyposażona także w piłki, materace, stoły do tenisa stołowego, kozły, skrzynie, drabinki, 

sprzęt do hokeja, basen z piłkami, 

- mała w budynku A – zajęcia gimnastyczne, aerobik, taniec, gimnastyka korekcyjna, 

- mała w budynku B – zajęcia gimnastyczne, aerobik, taniec, gimnastyka korekcyjna, 

- wielofunkcyjna sala do ćwiczeń siłowych w budynku C. 

 

Na zewnątrz znajduje się pełnowymiarowy kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią 

przystosowaną do gry w piłkę koszykową, ręczną, siatkową i nożną, tenisa i różne 

rekreacyjne gry drużynowe, a także do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki (skocznia w 

dal, bieżnia 70 m, rzutnia do pchnięcia kulą). 

Uczelnia będzie korzystać ze sprzętu sportowego Szkoły oraz dokona zakupu własnego 

sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć z przedmiotów praktycznych 

(sportowych, m.in. z wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

i integracji sensorycznej). 

Studenci mają także do dyspozycji odpowiednie zaplecze socjalne: szatnie z zapleczem 

higienicznym oraz parkingi dla samochodów. 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu 

 

    Uczelnia na podstawie zawartej umowy z Placówką korzysta z pracowni komputerowo-

informatycznych  (używanych np w zajęciach związanych z obsługą programów do 

tworzenia jadłospisów) oraz kilkunastu pracowni dydaktycznych, w tym pracowni 

specjalistycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dietetyki (technologia żywności 

i żywienia etc.).  Powyższe pracownie wykorzystujemy także aby ćwiczyć ze studentami to 

w jaki sposób  przygotowanie potraw wpływa m.in. na wartości odżywcze, kaloryczność  

potrawy etc.  Robione jest to w sposób praktyczny. W sposób praktyczny studenci 

przygotowując różne potrawy dostrzegają zmiany zachodzące w żywności pod wpływem 

różnych procesów technologicznych. W trakcie zajęć w pracowni przetwórstwa mięsa 

studenci uczą się na profesjonalnych urządzeniach do produkcji wędliniarskiej, takich jak: 

wilk, kuter, mieszałka do farszu, nadziewarka, nastrzykiwarka, masownica, komora 

wędzarnicza, kocioł warzelny oraz drobny sprzęt rzeźniczo – wędliniarski.  Pracownia 

składa się z kilku pomieszczeń: 

- pomieszczenia do rozbioru mięsa, w którym utrzymywana jest niższa temperatura 

niż w innych pracowniach; 

- pracowni wyrobu wędlin, gdzie odbywa się produkcja wędlin i garmażerki; 

- komór chłodniczych, w których następuje dojrzewanie wędlin i są przechowywane 

wyroby gotowe; 

- magazynów mięsa, przypraw i drobnego sprzętu.  

      Również sala przygotowywania potraw wyposażona jest w  kuchenki indukcyjne, piec 

konwekcyjno – parowy, kuchenkę mikrofalową, termomixy, sous vide, miksery 
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planetarne, gastronomiczny ekspres ciśnieniowy do kawy, stoły ze stali nierdzewnej oraz 

drobny sprzęt gastronomiczny.  

         Pracownia piekarsko-cukiernicza składa się z kilku pomieszczeń: 

- piecowni, na której znajdują się piece wsadowe, piece wózkowe oraz piec 

konwekcyjno – parowy, komora fermentacyjna, patelnia do głębokiego smażenia, 

miesiarka z dużą odzieżą, miksery planetarne, dzielarki, stoły ze stali kwasoodpornej, 

kuchenki elektryczne oraz sprzęt drobny; 

- z deserowni, na której znajduje się głównie sprzęt drobny potrzebny do 

wykańczania i dekoracji wypieków; 

- z komory chłodniczej, w której przechowywane są wyroby gotowe; 

- z magazynów takich jak: magazyn jaj, mąki, surowców suchych, napojów oraz 

chłodni. 

         Student podczas zajęć w tych salach kontroluje stan higieniczny pomieszczeń, 

maszyn  i urządzeń w trakcie prowadzonego procesu przygotowywania potraw. Zapoznaje 

się z organizacją procesu produkcji i przetwarzania żywności w sposób praktyczny.  

      Sala biochemicznych analiz stanowi miejsce w którym studenci wykonują analizy 

żywności na między innymi na zajęciach związanych z technologią żywności.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Każda z pracowni komputerowo-informatycznej jest wyposażona w stanowiska 

komputerowe oraz komputer dla wykładowcy (prowadzącego). We wszystkich 

pracowniach dydaktycznych do dyspozycji wykładowcy i studentów jest laptop, tablica 

interaktywna i projektor multimedialny. Komputery posiadają optymalne i wystarczające 

parametry oprogramowania do prowadzenia zajęć. Pracownia ma stałe łącze z 

Internetem. Szkoła jest w dostosowana dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak 

wszystkie placówki edukacyjne w Poznaniu, zgodnie ze standardami przyjętymi przez 

Prezydenta i Radę Miasta Poznania. Z 

 

Aplikacje cyfrowe wykorzystywane na zajęciach praktycznych 

 

          Studenci kierunku „Dietetyka” korzystają podczas zajęć praktycznych ze 

specjalistycznej  aplikacji  „DietetykPro” (aplikacja zapewniona bezpłatnie przez Uczelnię 

indywidualnie dla każdego studenta) oraz innych aplikacji takich jak Aliant, Nouvero, 

Kalmar i inne (zakupionych przez studentów na potrzeby własne).  Aplikacja jest 

wykorzystywana przez wykładowców i studentów dietetyki na wybranych przedmiotach 

praktycznych m.in. na układaniu jadłospisów, dietetyce pediatrycznej, dietetyce 

gerontologicznej i innych. 

       Studenci uczą się prawidłowego komponowania indywidualnych planów 

dietetycznych dla osób we wszystkich  okresach fizjologicznych z wybranymi jednostkami 

chorobowymi, ale także dla osób zdrowych czy ze zwiększoną aktywnością fizyczną lub 

uprawiający sport na poziomie zawodowym. 

      Dzięki aplikacji wykładowca z łatwością może zweryfikować pracę studenta, zarówno 

ułożony przez niego jadłospis (komponowanie potraw) jak również zgodność z normami 

żywności żywienia (kcal, białko, tłuszcze, węglowodany, mikro i makroelementy,  

witaminy) oraz  zaleceniami (studium pacjenta). 

 

Aplikacja „DietetykPro” 
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    „DietetykPro” to najczęściej wybierany program przez dietetyków, psychodietetyków, 

intendentów, trenerów oraz lekarzy do układania jadłospisów. Od 8 lat 

jest bezkonkurencyjnym i niezbędnym narzędziem pracy dla wszystkich specjalistów ds. 

żywienia. Dzięki jego niezawodnym funkcjom można przeprowadzać wywiady, tworzyć 

spersonalizowane diety dla pacjentów oraz na bieżąco kontrolować ich postępy. 

Korzystanie z programu nie jest wyłącznie pracą. DietetykPro pozwala zaoszczędzić 

mnóstwo czasu dzięki inteligentnym funkcjom, jakie zawiera. Obsługiwany za pomocą 

przeglądarki internetowej umożliwia dostęp z każdego miejsca na świecie, a wszelkie 

działania zapisywane są w „chmurze”.  

        Program został dopasowany do wszystkich urządzeń mobilnych oraz posiada 

nowoczesny interfejs. Zapewnia pełną ochronę wprowadzonych  przez użytkownika 

informacji, które zawdzięcza silnym zabezpieczeniom szyfrującym transmisję danych 

(Certyfikat SSL) oraz replikacji danych w różnych fizycznych lokalizacjach serwerowych. Po 

zalogowaniu do programu, na głównej stronie wyświetla się bardzo dużo widgetów 

ułatwiających pracę w DietetykPro. To skróty różnych opcji dostępnych w programie, 

pozwalające w prosty i szybki sposób przejść do wybranej czynności. Widgety można 

dodawać, usuwać i przemieszczać według uznania. Po lewej stronie znajduje się boczne 

menu, dzięki któremu dodaje się lub odnajduje pacjentów, potrawy, produkty czy 

szablony diet. Baza, jaką posiada program jest duża i została uporządkowana w 

przemyślany sposób. Liczba dostępnych produktów oraz potraw przekracza  8000, dzięki 

czemu tworzenie jadłospisu przebiega bardzo intuicyjnie.  

        Aktualnie w DietetykPro znajduje się ponad 30 profesjonalnych szablonów diet z 

możliwością prostej modyfikacji poza kartoteką pacjenta, 20 kalkulatorów 

dietetycznych i 38 dyscyplin sportowych z opcją wprowadzenia własnych. Wartości 

całości dodaje wybór spośród 12 motywów tematycznych, które można ustawić w tle 

programu. Autorzy umieścili również pomocne, krótkie filmy instruktażowe, które 

znajdują się na różnych etapach programu lub w zakładce „webinary”. Jedną z 

ponadprzeciętnych funkcji jest możliwość układania jadłospisów na dowolną ilość dni, nie 

wymuszając na dietetyku zakresu czasowego diety. Dodatkowo pod dietą znajdują się 

automatyczne obliczenia prawie 100 wartości odżywczych na podstawie danych 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z 2020 roku 

(Baza IŻŻ). Mimo tego, że program podpowiada, jakie są aktualne normy, nazwy posiłków, 

czy jaka powinna być ilość spożytej wody w ciągu dnia, można swobodnie modyfikować 

te wartości, dostosowując do własnych założeń. Dietetyk, zakładając kartotekę pacjenta 

ma do dyspozycji gotową ankietę z możliwością modyfikacji i wydruku. Wywiad 

uwzględnia choroby, alergie, nietolerancje, przyjmowane leki, produkty lubiane i 

nielubiane oraz zalecenia. Wszystkie informacje wpisane do kartoteki pacjenta 

podlegają zmianie. Dostępne w programie kalkulatory podają wyliczenia na podstawie 

wprowadzonych pomiarów, które są edytowalne. W każdym momencie dietetyk może 

dodać notatkę do wywiadu z uwagami dla pacjenta lub wyłącznie do własnego wglądu. 

Kolejną zaletą jest układanie jadłospisu w widoku dziennym lub tygodniowym, bez 

narzucania jednego schematu pracy. Program daje możliwość zaplanowania różnej ilości 

posiłków o odmiennych godzinach i nazwach. Oprócz dodawania zaleceń do całego 

jadłospisu istnieje opcja notatki do każdego posiłku oddzielnie, co jeszcze bardziej ułatwia 

komunikację dietetyka z pacjentem. Do każdego dnia można dodać aktywność fizyczną, 

korzystając z dostępnych dyscyplin w programie lub wprowadzić własne. Na każdym 
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etapie układania diety istnieje podgląd kaloryczności posiłku, zapotrzebowania na 

składniki odżywcze, norm dziennych i tygodniowych całego jadłospisu. Program 

inteligentnie sygnalizuje dietetykowi przekroczenie założeń, niewykorzystane porcje 

posiłków lub uwzględnienie niedozwolonego produktu w konkretnym dniu, 

przypominając dietetykowi o indywidualnych preferencjach żywieniowych pacjenta. 

DietetykPro automatycznie tworzy listę zakupów na podstawie stworzonej diety wraz z 

łatwą wymianą produktów na inny. Każdy jadłospis można zapisać i zachować w postaci 

szablonu z możliwością modyfikacji i dopasowania do kolejnego przypadku.  

Stosowanie tej aplikacji w ramach zajęć realizowanych na prezentowanym kierunku 

wspiera studentów w budowaniu swoich umiejętności z jednej strony przy jednoczesnym 

procesie uczenia się obsługi podstawowych narzędzi pracy. W ten sposób studenci mogą 

osiągać efekty uczenia się przy jednoczesnym praktycznym zastosowaniu konkretnych 

narzędzi pracy. 

 

 

Informacja na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz 

elektronicznych zasobów wiedzy; w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki  

i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 

 

 

Biblioteka Uczelni umożliwia studentom korzystanie z elektronicznych publikacji 

naukowych w sieci Internet w ramach ruchu Otwartej Nauki. W dziale „książki 

elektroniczne” są udostępnione dziedzinowe biblioteki cyfrowe, repozytoria publikacji 

naukowych, cyfrowe kolekcje książek. Udostępniony jest także serwis wydawnictwa PWN, 

który umożliwia wypożyczanie semestralne książek za niewielką opłatą. 

Biblioteka Wyższej Szkoły Uni-Terra proponuje i zachęca do korzystania z konsultacji 

informacyjnych w siedzibie Uczelni, jak i zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Polecamy także usługę zdalnego zamawiania kopii skanu z fragmentu książki lub artykułu 

z czasopism drukowanych, którą gromadzą i udostępniają biblioteki naukowe. Od marca 

2019 r. udostępniamy studentom zasób Biblioteki Narodowej poprzez Wypożyczalnię 

Międzybiblioteczną ACADEMICA. 

 

Katalogi bibliotek:  

NUKAT – Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich  

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat 

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich  

http://karo.umk.pl/Karo/ 

 

„Katalogi bibliotek naukowych” ułatwią studentom wyszukanie książek i czasopism 

wydanych drukiem oraz ułatwiają samodzielne ich zlokalizowanie w najbliższej bibliotece 

Poznania oraz w Polsce. „Bibliografie bieżące i dziedzinowe” umożliwią poszerzenie 

wiedzy o artykuły z prac zbiorowych, czasopism na interesujący temat badawczy. 

Biblioteka proponuje i zachęca do korzystania z konsultacji informacyjnych w siedzibie 

Uczelni (podczas zjazdów dyżur pełni konsultant biblioteczny), jak i zdalnie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępniona jest także usługa zdalnego 

zamawiania kopii (skanu) z fragmentu książki lub artykułu z czasopism drukowanych, 
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które gromadzą i udostępniają biblioteki naukowe. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i 

Centrum Animacji Kultury w Poznaniu posiada w swoich zbiorach woluminy z zakresu: 

pedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, logopedii, 

neurologopedii, psychologii, edukacji zdrowotnej, integracji sensorycznej, wczesnego 

wspomagania rozwoju, surdopedagogiki, tyflopedagogiki itp. 

 

Czasopisma elektroniczne  

W dziale „czasopisma elektroniczne” zebrane są polskie dziedzinowe czasopisma 

naukowe. Wydania elektroniczne czasopism z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, sportu, 

wychowania fizycznego, rekreacji, nauk o zdrowiu mieszczą nierzadko pełne archiwa 

numerów i teksty artykułów. 

 

Arianta  

Baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne. 

Obecnie baza zawiera informacje o ok. 4,5 tys. czasopism, w tym ok. 600 czasopism 

archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty 

są dostępne w sieci. Baza jest codziennie aktualizowana przez Anetę Drabek z Biblioteki 

Uniwersytetu Śląskiego.  

https://arianta.pl 

 

Bazy naukowe  

Bibliograficzno-abstraktowe 

1. https://ppm.umb.edu.pl 

Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć 

naukowych i potencjału badawczego naukowców UMB w zakresie medycyny, farmacji, 

stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony 

zdrowia. 

Zasoby platformy są sukcesywnie uzupełniane. 

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem 

badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-

administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych: 

1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu, 

2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

3. Gdański Uniwersytet Medyczny, 

4. Śląski Uniwersytet Medyczny, 

5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

6. Pomorski Uniwersytet Medyczny, 

7. Warszawski Uniwersytet Medyczny 

oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi. 

 

Zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki udostępniamy od 2013 roku.  
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Wyszukiwarka książek elektronicznych w licencjach krajowych WBN rejestruje książki 

dostępne w ramach tych licencji krajowych. Obecnie można przeglądać 77.497 e-książek 

anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych 

przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 

2009 i 2015. Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 

poddziedzin. 

 

- SCOPUS - Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 

książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów; 

- Web of Science - Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 

czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i 

patentów; 

- SciVal - narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia 

konta osobistego; 

- InCItes - narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp krajowy, wymaga 

założenia konta osobistego 

- Springer  

- Wiley na licencjach krajowych są dostępne także przy komputerach w zakresie IP Uczelni.  

 

Biblioteka elektroniczna EBSCO – pakiet podstawowy 

W ramach biblioteki elektronicznej i pakietu podstawowego EBSCO udostępniamy bazy 

danych produkowane przez EBSCO Publishing zarówno pracownikom naukowym, jak i 

studentom w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja EBSCO obejmuje pakiet 

podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe 

równych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business 

Source Ultimate, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer 

Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz 

bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science 

& Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher 

Reference Center. 

http://search.ebscohost.com/ 

 

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 

polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech 

rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań.  

Celem tworzenia bazy jest: 

• dostarczenie kompletnego i bezpłatnego źródła informacji o zawartości polskich 

czasopism technicznych 

• promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej 

• wspieranie ruchu otwartej nauki poprzez udostępnianie pełnych tekstów 

publikacji 

• wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

AZON 

W ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 rozwijamy platformę, w której 

udostępniamy już kilkadziesiąt tysięcy zasobów nauki. Książki, publikacje, czasopisma, 

http://search.ebscohost.com/
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materiały dydaktyczne, prezentacje, zdjęcia, skany 3D, pliki audio i wideo, bazy danych i 

wiele innych...  

• https://zasobynauki.pl 

 

OTWARTA NAUKA  

Istotnym obszarem aktywności Centrum Otwartej Nauki jest udostępnianie treści 

naukowych w postaci cyfrowej. Zapewnia ono otwarty dostęp do polskich treści 

naukowych, a także dostęp (ograniczony do polskiego środowiska naukowego) do 

publikacji naukowych wiodących komercyjnych wydawców zagranicznych. Ściśle 

współpracuje z bibliograficznymi, abstraktowymi i pełno tekstowymi bazami danych z 

różnych dziedzin wiedzy, tworzy własne kolekcje oraz umożliwia otwarty dostęp do 

polskich czasopism naukowych. CEON udostępnia współczesne książki naukowe oraz 

oferuje autorom możliwość archiwizacji i udostępniania publikacji w repozytorium. Działa 

w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i 

Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Repozytorium CeON  

Gromadzi i udostępnia pełne teksty różnego typu publikacji o charakterze naukowym, 

takich jak artykuły, książki czy rozdziały w monografiach wieloautorskich. 

 https://depot.ceon.pl/  

 

Repozytorium RepOD  

Gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin. Każdy zbiór 

danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI. 

 https://repod.pon.edu.pl/ 

 

Biblioteka Nauki  

Udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w 

polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu 

baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), 

BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), 

CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma 

z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i 

chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o 

kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych). 

 http://bibliotekanauki.ceon.pl  

 

 

Otwórz Książkę  

W serwisie Otwórz Książkę gromadzone są i udostępniane cyfrowe wersje prac 

naukowych polskich uczonych. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki 

niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość 

naukową i edukacyjną. 

http://otworzksiazke.pl 

 

Google Scholar 
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Google Scholar to prosty sposób na szerokie wyszukiwanie literatury naukowej. Z jednego 

miejsca można przeszukiwać wiele dyscyplin i źródeł: artykuły, tezy, książki, streszczenia i 

opinie sądowe, od wydawców akademickich, stowarzyszeń zawodowych, repozytoriów 

internetowych, uniwersytetów i innych stron internetowych. Google Scholar pomaga 

znaleźć odpowiednią pracę w świecie badań naukowych. 

Dostęp w otwartym Internecie https://scholar.google.pl/ 

 

                 

Biblioteka elektroniczna IBUK LIBRA 

Wyższa Szkoła Uni-Terra jest w trakcie finalizowania umowy z wirtualną czytelnią 

Wydawnictwa Naukowego PWN - Ibuk Libra, której zasoby obejmują ponad 50 000 

tytułów z różnych dziedzin wiedzy i ponad 350 wydawców. Studenci, dzięki specjalnym 

kodom PIN, mogą korzystać ze zbiorów z dowolnego miejsca, na wielu urządzeniach: 

komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie. Książki można nie tylko czytać, platforma daje 

możliwość zaawansowanej pracy z tekstem (zaznaczanie fragmentów, ich tagowanie, 

zakładki, sporządzanie notatek, wyszukiwanie wewnątrztekstowe, automatyczne 

generowanie bibliografii). Zaletą Ibuk Libra jest jednoczesny dostęp do 1 książki dla 5 

użytkowników. 
 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

         Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest ważnym elementem wizji i 

misji Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu. Założenia wizji i misji Uczelni przedstawiają się  

w następujący sposób, w systemie między innymi takich działań jak: 

- permanentne doskonalenie programów i planów nauczania adekwatnych do misji 

Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu; 

- kształcenie własnych kadr naukowo-dydaktycznych; 

- umiędzynarodowienie studiów i badań naukowych; 

- rozszerzenie współpracy z otoczeniem zewnętrznym. 

       Do szczegółowych elementów wizji i misji Uczelni zaliczamy: 

- tworzenie programów nauczania i prowadzenie badań, które uwzględniają 

potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu oraz kraju, 

- współpracę ze wszystkimi typami szkół i placówek oświatowych oraz instytucjami 

kształcenia ustawicznego, 

- współpracę z podmiotami  sportowymi, społecznymi, terapeutycznymi i 

leczniczymi, które mogą prowadzić działalność jako przedsiębiorcy, samodzielnymi 

publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (SPZOZ), jednostkami budżetowymi, 

instytutami badawczymi, fundacjami i stowarzyszeniami, 

- współpracę z otoczeniem gospodarczym (pracodawcami), 

- współpracę z podmiotami zagranicznymi, w tym m. in. podejmowanie działań 

umożliwiających wydawanie wspólnych dyplomów (podwójne dyplomowanie), 

- otwartość na otoczenie m. in. poprzez implementowanie do strategii Uczelni 

celów strategicznych uwzględnionych m. in. w strategiach rozwoju: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podmiot_leczniczy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podmiot_leczniczy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielny_publiczny_zak%C5%82ad_opieki_zdrowotnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielny_publiczny_zak%C5%82ad_opieki_zdrowotnej
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a) szkolnictwa wyższego w Polsce, 

b) Unii Europejskiej, 

c) Polski, 

d) Województwa Wielkopolskiego, 

e) Miasta Poznań. 

       Do ważniejszych założeń, uwzględnionych w strategiach podmiotów należą m. in.: 

- rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną, 

- budowa kreatywnego społeczeństwa, którego podstawowym czynnikiem jest 

wysoka jakość kształcenia i rosnąca liczba osób z coraz wyższym i uzupełnianym w karierze 

życiowej i zawodowej wykształceniem, 

- człowiek uczący się przez całe życie, nieustannie zdobywający nową wiedzę i 

umiejętności, uzupełniający swoje wykształcenie w odpowiedzi na zmieniającą się 

sytuację na globalnym rynku pracy. 

     Uczelnia kształtuje w studentach postawę człowieka kreatywnego,  przedsiębiorczego 

oraz przede wszystkim kompetentnego.  

   Sugerując się badaniami rynku pracodawców opublikowanych w 2014 roku w ramach 

projektu  Bilans Kapitału Ludzkiego stworzono listę potrzebnych kompetencji miękkich, 

które poprzez prace indywidualne, grupowe, projektowe oraz w różnych środowiskach 

(praktyki w domach pomocy społecznej, oddziały szpitalne dla dorosłych i dzieci, praktyka 

w gabinecie, praktyka w cateringu), są odpowiedzią na coraz to większą robotyzację. 
Deloitte Acces Economics podaje, że do 2030 roku aż 66% procent miejsc pracy, będą 

wymagały umiejętności miękkich. Jest to spójne z efektami uczenia się (np. KW34; KK04).  

         Nauczyciele akademiccy mają doświadczenia badawcze i dydaktyczne zdobyte 

również w innych uczelniach m.in na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,  a 

także w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in Kings College Hospital w Wielkiej 

Brytanii.  Kadra akademicka prowadzi w zrównoważonych proporcjach badania naukowe 

i działalność dydaktyczną oraz jest rzetelnie oceniana.  

     Uczelnia dokonuje ekspertyz na rzecz miasta Poznań (m.in w odniesieniu do oceny 

żywienia w domach pomocy opieki społecznej) na zlecenia administracji rządowej i 

samorządowej (będzie je rozszerzać w większym zakresie), prowadzi otwarte wykłady, w 

tym m. in. dla dzieci i młodzieży, środowiska lokalnego (współpraca z gminami i ośrodkami 

sportowymi w Wielkopolsce np. w ramach współpracy z gminą Pobiedziska, dr Anna-

Maria Borucka-Konopka, prowadziła wykładu dla seniorów 60+ na temat profilaktyki 

procesu starzenia się.  

       W kształceniu dydaktycznym uczestniczą praktycy i właściciele gabinetów 

dietetycznych w tym mgr Paulina Chrzan - interesariusz zewnętrzny, praktyk w Wyższej 

Szkoły Uni-Terra, która dzieli się ze studentami swoją wiedzą z zakresu pracy w szpitalu 

(Oddział Neurologii dziecięcej) oraz sposobu prowadzenia pacjentów z nadwagą i 

otyłością, z chorobami autoimmunologicznymi oraz z osobami trenującymi sporty 

wytrzymałościowe na poziomie amatorskim i zawodowym (dietetyk RehasportClinic w 

Poznaniu).  

     Przekazywanie wiedzy odbywa się nie tylko z zakresu realizowanych przedmiotów ale 

również z zakresu przedsiębiorczości.  
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    Wychodząc ze sformułowanej misji i wizji Uczelni, którą jest przede wszystkim: 

poszanowanie praw drugiego człowieka, rzetelność, praca na rzecz zdrowia drugiego 

człowieka oraz stałe pogłębianie  wiedzy,  studenci mają możliwości dostosowywania 

profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań oraz do kształtującej się w trakcie 

studiów wizji kariery zawodowej. Podejmują świadome decyzje o wyborze programu m. 

in. na podstawie dostępnych - na stronie internetowej Uczelni - informacji oraz na 

podstawie wielu rozmów z wykładowcami, które mogą udzielić szerszego spojrzenia na 

dany aspekt.  

       Studenci odbywają praktyki zawodowe, w czym uczelnia wspomaga studenta m. in. 

poprzez ich organizowanie w żłobkach, przedszkolach, gabinetach dietetycznych i innych 

miejscach wyszczególnionych w programie praktyk. Studenci w trakcie kształcenia 

wykazują aktywność w zakresie pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności oraz kreowania 

postaw poprzez angażowanie się w działalność kół naukowych i samorządu studenckiego 

oraz  w realizacji prac badawczych.  

     Bardzo ważnym elementem procesu rozwoju na poziomie studiów jest kształcenie i 

doskonalenie umiejętności prowadzenia badań oraz publikowanie własnych artykułów. 

Na przedmiotach stricte klinicznicznych takich jak: Kliniczny Zarys Chorób, Żywienie 

kliniczne czy Żywienie do i pozajelitowe, które prowadzone są przez pracowników 

naukowych w innych ośrodkach, studenci zdobywają tzw. know-how badacza, czyli jak od 

początku do końca wygląda proces tworzenia a następnie publikacji danego artykułu.  

Zdobyte w tym zakresie doświadczenia w trakcie studiów już na poziomie studiów 

pierwszego stopnia w znacznym stopniu podwyższają jakość kształcenia oraz umożliwiają 

poruszanie się w świecie nauki z większą łatwością. Zapoznanie z podstawowymi 

procedurami badawczymi w trakcie praktycznych zajęć, umożliwia również szukanie i 

weryfikowanie naukowych założeń innych badaczy, co niewątpliwie w dobie internetu i 

fake newsów, zdaje się być jedną z ważniejszych umiejętności wśród praktyków i 

specjalistów.  

 

Absolwenci - wyposażeni są w nowoczesną wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające 

im podjąć pracę i przystosowywać się do zmian (w świecie VUCA) gospodarczych i 

społecznych w społeczeństwie wiedzy i mądrości. Uczelnia i absolwenci utrzymują 

obopólne korzystne kontakty. 

 

Pracodawcy - wspomagają Uczelnię w zakresie identyfikowania kwalifikacji i wiedzy 

potrzebnej na rynku pracy. Wskazują na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy, 

pozwalając uczelni na dostosowanie się do najnowszych trendów i realnego zatrudnienia 

po zakończonych studiach. Po każdym roku praktyk, uczelnia podejmuje kontakty z 

pracodawcami, którzy przyjęli do siebie studentów w ramach programu praktyk w celu 

poprawy jakości kształcenia na rzecz zwiększenia szansy zatrudnienia po zakończonym 

etapie studiów. To standardowe, cykliczne działanie. 

 

Uczelnia jest członkiem Poznańskiego Klastra Edukacyjnego, który ma na celu 

wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w proces wspierania 

kształcenia. Celami szczegółowymi Klastra są:  

a) podniesienie stopnia innowacyjności regionu; 

b) podniesienie stopnia konkurencyjności regionu; 
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c) unowocześnienie bazy infrastrukturalnej w regionie; 

d) podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw związanych z inicjatywą 

klastrową; 

e) podniesienie stopnia dostosowania oferty do potrzeb otoczenia; 

f) podniesienie stopnia zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań 

technologicznych w kształceniu w zawodach technicznych; 

g) wzrost efektywności kształcenia placówek edukacji zawodowej kształcących w 

zawodach technicznych; 

h) wzrost wykorzystania potencjału środowiska nauki i jednostek badawczo-

rozwojowych skoncentrowanych w Wielkopolsce. 

 

Uczelnia jest członkiem Poznańskiego Klastra Edukacyjnego wraz z następującymi 

instytucjami: 

- Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, 

- Firmą Celtech Sp. z o.o., 

- C&K SYSTEM Sp. z o.o., 

- Instytutem Pojazdów Szynowych "TABOR", 

- Job Impulse Polska, 

- Manpower Polska Sp. z o.o, 

- Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, 

- POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o., 

- Przedsiębiorstwem Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Poznań, 

- Wielkopolską Izba Przemysłowo-Handlową, 

- Wyższą Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, 

- Zakładem Mechanicznym Kazimieruk Sp. z o.o. 

 

       Obecność w Klastrze Edukacyjnym grupy Uni-Terra, umożliwiło przede wszystkim 

poznanie pracy w obrębie różnych grup projektowych. Praca z różnymi 

przedsiębiorstwami o charakterze innym niż dydaktyka, ale przede wszystkim praktyka w 

różnych działaniach,  pozwoliła na poszerzenie horyzontów członków grup roboczych. 

Największą wartością dla nauczyciela akademickiego jest przede wszystkim doskonalenie 

warsztatu dydaktycznego, który może być poszerzany tylko przez inne spojrzenia na różne 

problemy - zarówno w procesach przedsiębiorstwa czy na etapie zarządzania zasobami 

ludzkimi.  

      Grupa Uni-Terra od wielu lat jest coraz większym zespołem jednostek, który nie tylko 

współpracuje z różnymi podmiotami, ale przede wszystkim stanowi ośrodek kształcenia 

dla wielu nauczycieli - zarówno w wychowaniu przedszkolnym jak i na poziomie studiów 

podyplomowych. Taki szeroki wachlarz usług, umożliwia realizowanie efektów uczenia się 

na poziomie praktycznym - np. w postaci oceny cateringu w jednostkach przedszkola lub 

szerzenie edukacji żywieniowej, która patrząc na najnowsze dane na temat otyłości wśród 

dzieci (Badania zespołu Weker i wsp., z 2016 wskazują, że aż 30% dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym ma nadwagę lub otyłość) są niezbędne dla potrzeb społeczeństwa. 

     Obecnie grupę podmiotów wzajemnie powiązanych, działających na rzecz szeroko 

rozumianych systemów oświaty, sportu, rekreacji i zdrowia, których założycielem 

i właścicielem jest Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, stanowią: 

- Fundacja Uni-Terra w Poznaniu, 
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- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra w Poznaniu, 

- Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, 

- Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś” w Poznaniu (trzy przedszkola), 

- Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś” w Koszalinie,  

- Szkoła Podstawowa Uni-Terra w Poznaniu, 

- Poradnia Pedagogiczno–Psychologiczna Uni-Terra w Poznaniu. 

 

Prowadzenie studiów na kierunku „dietetyka” w Poznaniu jest odpowiedzią na rosnące 

społeczne potrzeby zwiększenia liczby specjalistów z zakresu edukacji żywieniowej w 

Polsce oraz z uzupełnieniem oferty kształcenia akademickiego innych uczelni poznańskich 

(Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu 

Przyrodniczego i dwóch uczelni niepublicznych). Uważamy jednak, że oferta ww. uczelni 

od wielu lat jest bardzo standardowa i nie wychodzi na przeciw  zmianom, które następują 

w dużym tempie i które dotyczą dyscypliny nauki o zdrowiu,  w tym dietetyki. Przykładem 

takiego działania na naszej uczelni jest propozycja nowego przedmiotu pt:” żywienie do i 

pozajelitowe”, które nie jest realizowane na żadnej z uczelni, ponieważ tylko nasza kadra 

ma doświadczenie praktyczne z tego zakresu.   

   Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja wychodzi naprzeciw zainteresowaniom 

kandydatów, głównie chcących podjąć studia w formie niestacjonarnej. Według 

szacunków amerykańskiego U.S. Bureau of Labor Statistics w latach 2012-2022 należy 

spodziewać się wzrostu rynku pracy dla dietetyków i żywieniowców w Stanach 

Zjednoczonych o 21%. Obserwując trendy w innych branżach, Polska zapewne z pewnym 

opóźnieniem zauważy takie potrzeby, co jest spójne z wcześniejszym stwierdzeniem 

dotyczącym uzupełnienia oferty kształcenia na kierunku dietetyka.  

Analizując rosnącą liczbę osób z otyłością (dane Światowej Organizacji zdrowia podają, że  

1975 uległa ona potrojeniu), oraz chorobami dietozależnymi, dietetyka jako kierunek w 

ramach nauk o zdrowiu, wydaje się być niezbędnym elementem na mapie potrzeb 

zgłaszanych przez konsumentów i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. 

Studenci w trakcie studiów mają możliwość udziału w różnych kursach: m.in Edukacja 

zdrowotna i promocja w szkole, które dostępne są na stronie internetowej Uczelni.   
 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

Współpraca międzynarodowa w strategii WS Uni-Terra w Poznaniu 

      Na kierunku „dietetyka” podejmują studia osoby z zagranicy (m.in. z Ukrainy, 

Białorusi). Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu podpisała oraz jest przygotowana do 

podpisania umów o międzynarodowej współpracy akademickiej z uniwersytetami 

zagranicznymi. W 2022 roku planowano podpisać umowy z poniższymi Uniwersytetami o 

wymianie, jednak sytuacja militarna na Wschodzie Europy i agresja Rosji na Ukrainę, 

uniemożliwiła dalsze działanie w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że po ustabilizowaniu 

działań wojennych, poniższe Uczelnie będą mogły nawiązać zadowalającą współpracę.  

Uczelnia podpisała międzynarodowe umowy o współpracy akademickiej m.in. z:  

 



 

55 

 

- Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Równym (Ukraina),  

- Państwowym Uniwersytetem Kultury Fizycznej we Lwowie (Ukraina),  

- Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami 

Naturalnymi w Równym (Ukraina), 

- Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Tarnopolu (Ukraina). 

Umowy z zagranicznymi Uniwersytetami dotyczą współpracy naukowej,        badawczej, 

dydaktycznej i organizacyjnej m.in. w zakresie: 

- wymiany wykładowców w celu prowadzenia wykładów i konsultacji, 

- wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych w celu prowadzenia badań 

naukowych, udziału w konferencjach naukowych itp., 

- wymiany podręczników, skryptów edukacyjnych i innych publikacji, 

- wymiany doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów 

o podobnych specjalnościach, 

- wymiany studentów (praktyki studenckie, konferencje naukowe etc.), 

- realizacji wspólnych projektów badawczych, 

- prowadzenia programów podwójnego dyplomowania, 

- prowadzenia studiów podyplomowych, 

- odbywania staży naukowych przez nauczycieli akademickich. 

 

Od 2018 roku Uczelnia gościła przedstawicieli uniwersytetów, z którymi podpisano 

umowy o współpracy akademickiej. W ramach międzynarodowej współpracy 

akademickiej w Uczelni byli m.in.: prof. dr hab. Igor Grygus (dyrektor Instytutu Zdrowia 

Publicznego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami 

Naturalnymi w Równym) wraz ze współpracownikami; prof. dr hab. Yurii Pelekh 

(prorektor ds. współpracy międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu 

Humanistycznego w Równym) wraz ze współpracownikami.  

 

Ważnym komponentem współpracy międzynarodowej Uczelni było zorganizowanie 

wspólnie z partnerami z zagranicy dwóch międzynarodowych konferencji naukowych w 

2021 roku: 

- 10-11.11.2021 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Międzynarodowy 

dzień fizjoterapii, terapii zajęciowej, kultury fizycznej i sportu”. Organizatorzy: Narodowy 

Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym, Wyższa 

Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 

- 26-27.11.2021 – Międzynarodowy Kongres Naukowy pt. „Zarządzanie i prawo w 

sporcie, rekreacji, turystyce i zdrowiu”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Uni-Terra w 

Poznaniu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Narodowy Uniwersytet Gospodarki 

Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym, Państwowy Uniwersytet 

Humanistyczny w Równym. To najważniejsze wydarzenia o zasięgu międzynarodowym , 

w których studenci prezentowanego kierunku mieli możliwość wzięcia udziału a także 

angażowali się w jego organizację. Dodatkowo warto wspomnieć, że tematyka wydarzeń 

była ściśle związana z kierunkiem dietetyka a studenci i wykładowcy mieli szansę zapoznać 

się z opiniami prelegentów z różnych państw na tematy, które dotyczą profesji, w której 

się kształcą. To z pewnością były bardzo interesujące wydarzenia. 
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       W latach 2018 - 2021 uczelnia realizowała  we współpracy z partnerem 

ponadnarodowym –  stowarzyszeniem Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM z 

Austrii  projekt z działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś 

priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach projektu 

odbywały się także szkolenia dla pracowników JST, nauczycieli, pracowników samorządu 

oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy mieli możliwość poszerzenia wiedzy 

w zakresie prawidłowego odżywiania i oraz wpływu diety na zdrowie i kondycję osób z 

niepełnosprawnościami. 

     Kolejne wydarzenia o randze międzynarodowej z naszymi partnerami w wersji 

stacjonarnej zostały wstrzymane do czasu ustabilizowania się sytuacji wojennej. Planuje 

się możliwość realizacji otwartych wykładów w wersji online. Prowadzącymi mają być 

przedstawiciele naszych partnerów, ustalenie szczegółów nie jest jednak proste, wpisuje 

się jednak w koncepcję kształcenia z wykorzystaniem środków do kształcenia na odległość 

na omawianym kierunku studiów oraz wpisuje się w realizację części strategii uczelni. 

Będziemy zatem krok po kroku, w miarę możliwości, poszukiwać rozwiązań związanych z 

organizacją zajęć na odległości. 

         Uczelnia jest też w trakcie opracowywania planu cyklicznego monitoringu mobilności 

pracowników o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza jeśli chodzi o kadrę nieetatową 

uczelni, ponieważ coraz częściej docierają do nas informacje o takich doświadczeniach 

przekazywanych przez wykładowców podczas zajęć. Warto będzie gromadzić te 

informacje, a może i kontakty, aby w przyszłości budować szerokie spektrum możliwości 

realizacji różnych projektów naukowych i dydaktycznych. Rozwój uczelni w tym zakresie 

również jest częścią strategii uczelni i inwestycja w ten obszar z pewnością przyczyni się 

również do rozwoju omawianego kierunku studiów. Poza tym monitoring działań 

międzynarodowych ma na celu zbieranie bieżących potrzeb różnych grup interesariuszy, 

w celu możliwości sprawdzenia potencjału uczelni w tym zakresie i planowanie kolejnych 

działań, również o charakterze strategicznym uczelni z partnerami zagranicznymi. 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

      Wyższa Szkoła Uni-Terra wspiera studentów na kierunku Dietetyka w różnych 

formach, w zależności od indywidualnych potrzeb. Wsparcie uczelnia oferuje już na etapie 

rekrutacji poprzez udostępnianie wszystkich najważniejszych dokumentów związanych z 

procesem rekrutacji a także dokumentów związanych z programem kształcenia i 

sposobem jego realizacji. Na tym etapie już kandydat ma możliwość zadania wszystkich 

pytań, które mu się nasuwają poprzez stronę internetową korzystając z formularza lub 

messengera. Studenci, którzy podjęli kształcenie na ocenianym kierunku również otoczeni 

są opieką ze strony uczelni. Opieka jest kompleksowa i dotyczy m. in.: 

1. wsparcia w zakresie realizacji programu kształcenia (np. poprzez dyżury 

wykładowców) 

2. wsparcie w zakresie uzyskania stypendium 

3. wsparcie w zakresie organizacji praktyk zawodowych 
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4. wsparcie w zakresie obsługi Zoom, Moodle 

5. wsparcie w zakresie tworzenia pism, wniosków i podań 

6. inne, dedykowane wsparcie w ramach indywidualnych potrzeb 

 

     W Uczelni działa Samorząd studentów, który również w ramach swoich aktywności 

wspiera studentów w studiowaniu w uczelni. Takie elementy jak zmiany w regulaminie 

studiów czy programie kształcenia są konsultowane z Samorządem. Na swoje spotkania 

(jeśli mają się odbyć w wersji stacjonarnej), Samorząd ma udostępniane pomieszczenie. 

Studenci kierunku „dietetyka” są członkami: Senatu Uczelni, Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Stypendialnej. Należy zaznaczyć, że w całej historii 

Uczelni nie odbyło się żadne postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli 

akademickich, a także studentów. 

     Ważną formą wsparcia oferowaną przez uczelnie i cenioną przez studentów są 

stypendia. To najbardziej motywująca forma wsparcia o wymiarze materialnym.        

Obserwujemy duże zaangażowanie studentów w proces uczenia się (stypendium Rektora) 

- to z jednej strony, z drugiej zaś stypendium socjalne, które bywa czasem jedynym 

sposobem na to, aby w ogóle móc podjąć studia (o tym najczęściej mówią kandydaci, który 

pytają o szczegółowe wytyczne w tym zakresie). Mieliśmy też sytuacje, w których 

przyznana zapomoga pozwoliła studentowi dokończyć studia lub poradzić sobie w nagłej 

sytuacji losowej, w której sfera finansowa była ważnym czynnikiem. W takich sytuacjach 

Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i jest gotowa rozmawiać o 

możliwości przesunięcia płatności czesnego. Studenci mogą też liczyć na pomoc w 

przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku, członkowie 

Samorządu uczestniczą również w procesie oceny wniosków. Wszystkie, niezbędne 

informacje student otrzymuje poprzez stronę internetową i strefę studenta. W każdym 

roku odbywa się akcja stypendialna, podczas której udziela się wszystkich informacji i 

wspiera studentów w złożeniu wniosków. 

        Student ma także prawo ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

których zasady przyznawania regulują odrębne przepisy wydane przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

       Student po spełnieniu określonych zasad i kryteriów fundatora stypendium, może 

ubiegać się również o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego 

a także stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub 

osobę niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.  

Świadczenia dla studentów przyznawane są przez komisję stypendialną powołaną przez 

Rektora spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu 

studenckiego i pracowników Uczelni. 

Informacja o terminie i miejscu składania wniosków publikowana jest na stronie 

internetowej Uczelni. Ponadto studenci pierwszego roku studiów są informowani o 

systemie wsparcia materialnego w czasie spotkań z władzami Uczelni.  

       Studenci mogą również korzystać z takich form wsparcia jak Indywidualna organizacja 

studiów oraz Indywidualny tok studiów. Obie formy wsparcia są szczegółowo opisane a 

opisy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych (także kandydatów). Jeśli student po 

zapoznaniu się z  ww. trybami  ma pytania, może udać się do dziekanatu i uzyskać 

informacje lub też za pośrednictwem strony skontaktować się z dziekanatem - poprzez 
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formularz lub telefon. Studenci w szczególnej sytuacji związanej z posiadanym już 

wykształceniem oraz szczególnie uzdolnieni, którzy w dotychczasowym okresie studiów 

osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,50  otrzymują wsparcie w postaci możliwości 

realizowania indywidualnego toku studiów i programów nauczania. W ramach 

indywidualnych toków (planów) studiów i programów nauczania studentowi zapewnia się 

szczególną opiekę dydaktyczno–naukową oraz indywidualny dobór treści i form 

kształcenia. Uzyskanie takiego wsparcia  jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku 

studiów. 

Indywidualny tok studiów i program nauczania jest zatwierdzony przez Dziekana, a 

kontrola jego realizacji jest prowadzona w tym samym trybie, co kontrola postępów w 

nauce pozostałych studentów. 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na 

indywidualną organizację studiów. Może mieć ona zastosowanie w odniesieniu do 

studentów, którzy: 

- studiują na dwóch lub więcej kierunkach studiów w Uczelni macierzystej lub innej, 

- studiują wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach, 

- samotnie wychowują dzieci w wieku do 14 lat, 

- są niepełnosprawni, 

- osiągają znaczące wyniki sportowe i artystyczne, 

- są w trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej.  

Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji 

obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Dziekan ustala indywidualną 

organizację studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki. 

W Wyższej Szkole Uni-Terra na kierunku dietetyka studiowali sportowcy, którzy wymagali 

dodatkowego szczególnego podejścia i którzy otrzymali od Uczelni znaczące wsparcie 

finansowe i organizacyjne. Byli to m.in.: 

- Szymon Kuliński (studiował w latach 2017-2020), Mistrz Polski w kulturystyce 

klasycznej, wielokrotny medalista mistrzostw Polski i różnych imprez krajowych w 

kulturystyce klasycznej, reprezentant Polski na zawodach międzynarodowych w 

kulturystyce klasycznej, 

- Katarzyna Bąk (w latach 2018-2021), wielokrotna medalistka mistrzostw Polski 

juniorów i młodzieżowców w lekkiej atletyce, trenuje biegi średni, biegi długodystansowe 

i przełajowe, a także maratony i półmaratony, jest zawodniczką Klubu Sportowego 

„Juvenia” Puszczykowo.  

 

W ramach pomocy w procesie uczenia się studenci mają zapewniony kontakt z 

nauczycielami akademickimi w formie on-line, mogą korzystać także z dodatkowych 

konsultacji w celu nadrobienia zaległości czy wyjaśnienia problemów dydaktycznych. 

Skrypty i materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących przedmioty 

udostępniane są na platformie zdalnego nauczania MOODLE i ZOOM.  Ponadto studenci 

mają dostęp on-line do biblioteki, której zasoby są systematycznie poszerzane. 

 

Studenci mają prawo do składania skarg i wniosków w sprawach związanych  z organizacją 

i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną studenta oraz innych 

kwestiach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących studentów. Osobami uprawnionymi 

do rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów są: Dziekan i Rektor. 
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Skargi mogą być kierowane indywidualnie lub grupowo, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem samorządu studenckiego, korespondencyjnie lub elektronicznie. W roku 

akademickim 2021/2022 nie wpłynęła ze strony studentów żadna skarga ani wniosek.  

Na Uczelni funkcjonuje system anonimowego ankietowania, umożliwiający studentom 

ocenę kadry. Studenci wyrażają opinię m.in. na temat sposobu prowadzenia zajęć, 

przygotowania merytorycznego i zaangażowania wykładowców akademickich. Wyniki 

analizowane są przez Dziekana, który podczas spotkań z wykładowcami omawia ankiety i 

przekazuje im swoje uwagi. 

 Obsługę administracyjną studentów prowadzi Dziekanat. Student może kontaktować się 

z pracownikiem dziekanatu, bezpośrednio, telefonicznie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Pracownik dziekanatu posiada wieloletnie doświadczenie, cechują go 

umiejętności interpersonalne i wiedza dotycząca realizacji procesu kształcenia. Nie ma 

więc możliwości, że student nie otrzyma kompleksowej informacji na temat, który go 

nurtuje. Pracownik dziekanatu nastawiony jest na rozwiązywanie problemów, 

przeprowadzanie usprawnień zwiększających efektywność i jakość pracy a także na 

pomoc studentowi. 

 W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa każdy student I roku zobowiązany jest do 

uczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu BHP. Stosowne zapisy umieszczone są                     

w programie studiów. 

W Uczelni działa  powołany  zarządzeniem Rektora Pełnomocnik ds. Osób z 

Niepełnosprawnością, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów 

studentów z niepełnosprawnością przed organami Uczelni, społecznością akademicką i 

podmiotami zewnętrznymi, udzielanie pomocy w zakresie bieżących problemów oraz 

podejmowanie działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania.   Do pełnienia tej 

funkcji również wybrano osobę kompetentną z podejściem, wiedzą  i taktem w sferze różnego 

rodzaju niepełnosprawności. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiągniętych rezultatach 

  

Uczelnia prowadzi otwartą komunikację z interesariuszami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi. Podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa uczelni, z której 

każdy zainteresowany może skorzystać w dowolnym momencie, z dowolnego urządzenia 

podłączonego do Internetu, w dowolnym miejscu na świecie. To dla uczelni bardzo ważny 

element nawiązywania relacji z interesariuszami. W żaden sposób nie chcemy ograniczać 

prawa do informacji na temat tego czym się zajmujemy, w jaki sposób kształcimy i 

przygotowujemy swoją ofertę. Dlatego też na stronie internetowej osoba, która jest 

zainteresowana jakąkolwiek częścią działalności uczelni z pewnością może odnaleźć 

kluczowe dla siebie informacje.  

Wychodzimy z założenia, że ukrywanie programów studiów, praktyk, czy innych, 

ważnych dokumentów nie powinno mieć miejsca. Poza tym nie chcemy też zmuszać osób 
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zainteresowanych naszymi działaniami do zakładania konta, logowania się i 

pozostawiania “na siłę” swoich danych.  

Strona internetowa podzielona została na różne strefy, tak, aby każdy zainteresowany w 

miarę intuicyjnie mógł odnaleźć ważne dla siebie informacje. Również osoby z 

niepełnosprawnością znajdą na naszej stronie udogodnienia, które mogę spowodować, 

że nasza strona będzie dla nich przyjaźniejsza. Gdyby się okazało, że osoba odwiedzająca 

naszą stronę nie odnajdzie ważnych dla siebie informacji przewidzieliśmy też prosty 

sposób komunikowania się poprzez formularz, w którym (warto to podkreślić), 

potrzebujemy i prosimy o podanie absolutnie niezbędnych danych - czyli imienia i adresu 

e-mail, na który będziemy mogli odpisać W ten sposób uczelnia daje do zrozumienia, że 

szanuje swoich odbiorców i nie oczekuje od, że zostawią nam wszystkie swoje dane tylko 

po to, aby uzyskać informację o naszej ofercie. Innym sposobem kontaktu jest aplikacja 

messenger. Z punktu widzenia uczelni ważne było zapewnienie osobie odwiedzającej 

stronę internetową czy i w jaki sposób chce się z nami porozumieć i dlatego stworzyliśmy 

takie kanały komunikacji. 

Innym ważnym elementem bezpośredniego połączenia strony internetowej z 

platformą Moodle. To jeden ze strategicznych, ważnych obszarów w działalności 

dydaktycznej uczelni - wykorzystywanie narzędzi do uczenia i uczenia się na odległość. 

Moodle to sprawdzone, od lat uznawana i rozwijane narzędzie, które doskonale sprawdza 

się jako stabilna platforma z jednej strony ale tak naprawdę solidny partner w procesie 

dydaktycznym z drugiej strony. Dobrze mieć kogoś zaufanego obok, w czasach VUCA to 

bardzo ważne. W czasie pandemii Moodle pomógł nam przetrwać kryzys w czasie 

pandemii i skutecznie prowadzić zajęcia i wspierać studentów w osiąganiu założonych 

efektów uczenia się. W tym przypadku zależało nam też na tym, aby studenci ocenianego 

kierunku, ale oczywiście wszystkich pozostałych również mieli szybki dostęp do tej 

platformy. Dlatego też na stronie głównej znajduje się bezpośrednie przekierowania do 

platformy Moodle. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że Moodle jest też częścią 

strategicznego obszaru kształcenia na odległość. Ambitne cele w tym zakresie, dużo 

godzin pracy studenta a co za tym idzie punkty ECTS student zdobywa poprzez używanie 

platformy Moodle.  

Innym źródłem informacji, na temat uczelni jest Biuletyn Informacji Publicznej. 

Oczywiście, jak w przypadku Moodle, dostęp do BIP wszyscy zainteresowani mają poprzez 

stronę główną Uczelni.  

W tej części zainteresowani, również korzystając z dowolnego urządzenia podłączonego 

do Internetu, w dowolnym miejscu na świecie, mogą pobrać takie dokumenty jak:  

1. Strategia Uczelnie na lata 2020-2023 

2. Statut Uczelni 

3. Regulamin studiów 

4. Regulamin świadczeń dla studentów 

5. Kierunkowe efekty uczenia się 

6. Programy studiów 

7. Harmonogram roku akademickiego 

8. Zasady rekrutacji i wiele innych 

Uczelnia dba o powszechny dostęp do informacji i poza treściami dotyczącymi oferty 

zamieszcza z zapewnieniem pełnego dostępu wszystkie najważniejsze dokumenty, które 

pozwalają zapoznać się z działalnością uczelni w komfortowy dla siebie sposób. Z rozmów 
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z kandydatami na studia, studentami i słuchaczami wynika, że strona działa bardzo dobrze 

a dostępność informacji i dokumentów jest doceniana przez naszych interesariuszy. 

Kandydaci w bardzo łatwy sposób mogą sprawdzić ofertę i zapisać się poprzez formularz 

rekrutacyjny, studenci zaś ze strony mogą np. wejść na platformę Moodle.  

Z naszych rozmów z partnerami biznesowymi wynika, że rozwoju wymaga zakładka 

dedykowana właśnie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Co prawda 

zainteresowani szybko odnajdują informacje na temat praktyk (np. regulamin), ale 

zwrócono nam uwagę, że warto pomyśleć o rozwoju strony internetowej w tym zakresie. 

Taki punkt z pewnością znajdzie się w kolejnej strategii uczelni na kolejne lata. 

Podsumowując należy stwierdzić, że uczelnia zapewnia dostęp do informacji. Ważnym 

elementem jest fakt, że każdy zainteresowany może odnaleźć ważne dokumenty, ale jeśli 

ma z tym kłopot to ma też możliwość podjęcia szybkiego kontaktu. Strona jest też w pełni 

dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Informacje zwrotne otrzymywane od 

naszych interesariuszy potwierdzają, że zarówno strona główna uczelni jak BIP działają 

bez zarzutu. https://wsuniterra.pl   https://wsuniterra.pl/biuletyn-informacji-publicznej/. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

W Uczelni w 2012 roku wdrożono System zapewniania jakości kształcenia. W roku 2018 

dokonano zmian w obowiązującym systemie, dostosowując go do wprowadzonych 

nowych przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 r., poz. 1668; art. 28, ust. 1, pkt 6; 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w 

sprawie studiów - Dz. U. z 2018 r., poz. 1861. Nowy system został przyjęty przez Senat 

Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu we wrześniu 2018 roku. Polityka oceny jakości 

kształcenia, zatwierdzania i monitorowania programu kształcenia oraz przeglądu i 

doskonalenia programu studiów na kierunku „dietetyka” odbywa się zgodnie z Systemem 

zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację założeń systemu są Dziekan oraz powołani 

pełnomocnicy ds. kierunków. W przypadku organizacji kontroli wewnętrznej jakiegoś 

obszaru działania uczelni dziekan powołuje dodatkowo spośród pracowników uczelni 

dodatkowy zespół audytorów.  

W ramach działania systemu zapewnienia jakości uczelnia stworzyła procedury, które 

ułatwiają możliwość zapewnienia jakości kształcenia w uczelni a także stały, cykliczny 

monitoring działań związanych z realizacją programu kształcenia. Do najważniejszych 

procedur należą: 

1. procedura tworzenia i weryfikacji programu kształcenia  

2. procedura weryfikacji założonych efektów uczenia się 

3. procedura wsparcia interesariuszy w korzystaniu z narzędzi kształcenia na 

odległość 

4. procedura (regulamin) dyplomowania 

5. Procedura dot. praktyk zawodowych 

https://wsuniterra.pl/
https://wsuniterra.pl/biuletyn-informacji-publicznej/
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Główne założenie działania systemu stworzone przez twórców systemu  polegało przede 

wszystkim na zapewnieniu jakości kształcenia ale też prostoty i przejrzystości 

podejmowanych działań na rzecz zapewniania jakości. W związku z czasami pandemii, 

które tak mocno zmieniły sposób kształcenia uczelnia skupiła się na zapewnieniu jakości 

kształcenia w “świecie on-line”. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem 

platform Zoom oraz Moodle. Zadaniem dla osób zajmujących się jakością kształcenia było 

przygotowanie studentów i nauczycieli do korzystania z tych platform. To się powiodło i 

dlatego uczelnia kontynuuje działania z wykorzystaniem tych platform również po 

powrocie do zajęć stacjonarnych. Zgodnie z zapisami strategii uczelni wykorzystujemy 

narzędzia do kształcenia na odległości co umożliwia nam uelastycznienie procesu 

kształcenia. Oczywiście wymaga to od uczelni ciągłego monitoringu zajęć co jest 

realizowane poprzez cykliczne badania tejże jakości.  

Osoby zaangażowane w realizację założeń systemu jakości w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości zgłaszały takie sytuacje do Dziekana na cyklicznie odbywających się 

spotkaniach ds. jakości kształcenia. Uczelnia zastanawia się nad większym 

sformalizowaniem tych działań poprzez tworzenie specjalnych dokumentów - raportów - 

które będą dowodami potwierdzającymi podjęte działania. W obecnej chwili wszelkie 

nieprawidłowości są rozwiązywane na bieżąco i nie było do tej pory potrzeby  tworzenia 

dokumentacji. Wniosek w tej sprawie zgłoszono jednak na jednym z ostatnich spotkań w 

poprzednim roku akademickim, jako sprawę do omówienia na spotkaniu w październiku 

tego roku. 

Najważniejszym działaniem podejmowanym w ramach systemu jakości jest ewaluacja 

realizacji programu kształcenia. Ewaluacja jest dokonywana raz w roku, po zakończeniu 

roku akademickiego. W ramach tych działań zbierane są opinie studentów, nauczycieli, 

władz uczelni oraz pracowników administracyjnych. Do głównych tematów związanych z 

ewaluacją należy zaliczyć poziom osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów, 

odsiew, siatkę godzin i jej rozplanowanie w czasie, dobór przedmiotu, treści do efektów. 

Każdy nauczyciel może zgłosić w tym czasie potrzebę zmian, np. zmianę w efektach, liczbie 

godzin zajęć, umiejscowienie przedmiotu w programie kształcenia itp. Każda zmiana w 

programie, jeśli zostanie uznana za ważną i możliwą do wprowadzenia zostaje 

odnotowana. W kolejnym kroku w sposób formalny zostaje to odnotowane i przekazane 

na posiedzenie Senatu. Jeśli zmiana zostanie zatwierdzona przez Senat to zostaje 

wprowadzona w życie. Na spotkanie podsumowujące realizację programu kształcenia 

uczelnia zaprasza osoby z zewnątrz posiadające doświadczenia zawodowe związane z 

prowadzonymi kierunkami. Wszelkie propozycje zmiany od razu są konsultowane z 

doświadczonymi specjalistami i dalej przekazywane na posiedzenie Senatu uczelni. 

Wszelkie dokumenty, tj. opis systemu czy procedury związane z działaniem systemu 

zostaną udostępnione podczas wizytacji. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Silne powiązanie WS UNI-TERRA z 

rynkiem lokalnym, jako mała uczelnia o 

profilu praktycznym staramy się na 

bieżąco reagować na potrzeby 

otoczenia społeczno-ekonomicznego. 

2. W kształceniu wykorzystujemy 

doświadczenie praktyczne nauczycieli 

akademickich, zdobywane poza 

uczelnią. Duża cześć z nich pracuje w 

otoczeniu społeczno-gospodarczym co 

pozytywnie wpływa na jakość 

funkcjonowania studentów na rynku 

pracy. 

3. Doświadczenie z zakresu pedagogiki 

i pedagogiki specjalnej poprzez 

współpracujące z nami przedszkola i 

szkoły integracyjne które umożliwiają 

naszym studentom zdobycie 

unikatowego doświadczenia z zakresu 

dietetyki uczniów z 

niepełnosprawnościami. 

4. Jesteśmy małą uczelnią i dzięki temu 

mamy dużo kontaktów 

interpersonalnych między 

wykładowca, studentem, uczelnią. 

Każdy traktowany jest podmiotowo, 

kładziemy duży nacisk na 

indywidualizację co przyczynia się do 

poprawy jakości kształcenia. W naszej 

uczelni nie ma barier każdy może (i to 

nierzadko robi) porozmawiać z 

dziekanem, kanclerz, rektorem. 

5. Prowadzenie licznych kierunków 

studiów podyplomowych umożliwia 

studentom zdobywanie kolejnych 

kwalifikacji. 

Słabe strony 

1.Nasi studenci w dużej mierze są osobami 

pracującymi zawodowo co powoduje, że częstokroć 

nie są zainteresowani działaniami związanymi z np. 

badaniami naukowymi i aktywnością stricte 

naukową. 

2.Oczekiwanie studentów, aby możliwie jak 

największa liczba zajęć prowadzona była w sposób 

zdalny. 
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Szanse 

1.Pozyskane z otoczenia społeczno-

gospodarczego dane mówią, że w 

makroregionie rośnie zapotrzebowanie 

na dietetyków. 

2.Zwiększająca się świadomość 

społeczna odnośnie wpływu właściwej 

diety na zdrowie, samopoczucie. 

Dostrzegamy, że zainteresowanie 

dietetyką jako kierunkiem studiów 

licencjackich nastawionych na 

umiejętności praktyczne dotyczy nie 

tylko osób chcących wykonywać zawód 

dietetyka lecz także osób chcących 

polepszyć funkcjonowanie swojej 

rodziny np. w zakresie dotyczącym 

niepełnosprawności. 

3.Zapotrzebowanie studentów na 

uelastyczniony sposób studiów – 

dynamiczny rozwój zajęć on-line, plan 

zajęć bardziej dopasowany do 

możliwości i oczekiwań studentów i 

słuchaczy.  Nasza uczelnia jest w stanie 

to zapewnić. 

Zagrożenia 

1.Ryzyko kolejnej fali epidemii i związanych z tym 

obostrzeń, które mogą utrudnić funkcjonowanie 

uczelni w zakresie zajęć, praktyk itp. 

2.Przedłużająca się wojna na Ukrainie utrudnia 

dostęp do ukraińskich uczelni z którymi mamy 

podpisane umowy o współpracy a z którymi 

planowaliśmy wspólne konferencje, wymiany 

studenckie. 

 

 

 

  

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

       (podpis Dziekana) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 

 


