
Regulamin praktyk studenckich na kierunku Dietetyka

Wydziału Nauk o Zywności i Zywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu praktyk zawodowych, będących waźnym elementem przygotowania

praktycznego studentów, wprowadza się, w oparciu o Regulamin studiów, następujący Ęb odbywania praktyk

zawodowych na kierunku Dietetyka.

§1

Zgodnie z programem studiów studenci powinni odbyć praĘkę w następującym wymiarze godzin:

A. Studia I stopnia

I rok studiów (200 godzin):

l00 godzin - prakĘka technologiczna (w kuchni, w: szpitalu, przedszkolu, żłobku, domu opieki,

ośrodku wczasowym, sanatorium lub w firmie cateringowej)

100 godzin - prakĘka opiekńcza (na oddziale szpitalnym, w domu pomocy społeczrej, hospicjum,

domu spokojnej starości, przedszkolu, żłobku)

II rok studiów (l50 godzin): '

praktyka w dzialę łwienia w szpitalu, domu pomocy społeczrej, hospicjum, domu spokojnej starości

LUB w poradni dieteĘcznej (metabolicmej, diabetologicnlej, zabwzeń odżywiania) prywatnej,

przyszpitalnej lub w ośrodkach sanatoryjnych, ośrodkach typu spa&wellnes lub domach wczasowych

pr ow adzący ch dietoterap ię

B. Studia II stopnia (modu}y: Żywienie w różnych etapach ontogenezy, Dietetyka w specyficznych

potrzebach żrywieniowych)

Studenci zobowięani są do odbycia 300 godzn praktyk, w łm 150 godzin praktyk na I roku studiów (II

semestr) i l50 godzin praktyk na II roku studiów (III semestr studiów), Praktyka zawodowa może odbywać się

w następuj ących placówkach:

poradnia dietetyczra (metaboliczrej, diabetologiczrej, zablxzeń odżywiania) prywatnej bądź

przyszpitalnej

dział żrywienia w szpitalu (w tym kuchni szpitalnej), w ośrodkach sanatoryjnych, ośrodkach typu

spa&wellnes, zal<ładzie opieki zdrowofirej, hospicjum lub domach wczasowych prowadących

dietoterapię

oddział szpitalny

dom pomocy społeczrej

stacj a sanitamo-epidemiolo gicnta

praca w projektach naukowo-badawczlch) badawczo-edŃacyjnych lub edŃacyjnych tematyczrie

zw iązany ch z kierunkiem sfu diów

Sfudenci w dowolnej sekwencji wybieĘą dwie placówki w ramach wymienionychwyżej kategorii placówek i

odbywają prakĘkę odpowierlnig za I rok (II semestr) i II rok (III semestr). Nie ma mozliwości odbywania

praktyki dwukrobrie w tej samej kategorii palcówek.
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§2

Ogólne zasady organizacji studenckiej praĘki zawodowej na kierunku Dietetyka określa karta procedury

dostępna na stronie internetowej Wydziału.

Podstawą do rozpoczęcia prakryki zawodowej jest zawarcie umowy o organizację praktyki studenckiej między

Uniwersytetem Prąnodnicąrm w Pozraniu a placówką, w której odbywać się będzie prakĘka. Studentowi

może zostać wydane skierowanie na praĘkę, podpisane przez koordyratora praktyk. W prąrpadku praktyk

zagraniczrtych podstawą zaliczeńa praktyk może być umowa lub inne zaświadczęnie potwierdzające fakt

odbycia praktyk sporządzone w języku angielskim.

Miejsce praktyk moze być zaproponowane przez koordlmatora praktyk bątżprzez studenta.

Na wniosek studenta, koordynator prakĘk może zaliiczyć studentowi jako prakłkę pracę zawodo;wą, stń
zawodowy czy wolontariat realizowany przez studenta (nie wcześniej niż rok przed terminem zaliczenia praktyk

na danym roku studiów). Podstawą do uzyskania zwolnienia i zaliczęnia całości lub części praktyki zawodowej

jest zgodność realizowanych podczas ptacy zawodowej, stzżru zawodowęgo czy wolontariatu zadań

zprogramem prakĘki i wymiaru godzin orazprzedstawienie zaświadczsńa o zatrudnieniu zwykazem czasu

zatrudnienia oraz szczegółowym opisem wykonywanych obowiązków. W prrypadku sfudentów wnioskujących

o zwolnienie zpralłyk zawodowych na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej (wyłączrie studia II

stopnia), do wniosku o zwolnienie ż praktyki zawodowej naleĘ dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający fakt prowadzenia działalności. Student prowadzący

dzińalność gospodarczą będzie zaliczać prakĘki na podstawie serii spotkń z koordlmatorem prakĘk.

W wyjątkowych okoliczrościach koordynator praktyk może zaliczyć studentowi praktykę (lub jej część)

odpracowaną przy realizacji prakĘk na innym, pokrewnym kierunku studiów, jeśli student udokumentuje

realizację praktyki odpowiadającą programowi praktyk na kierunku DieteĘka, w okresie nie krótsrym, niż

wymagany czas prakĘki (dotyczy tylko studiów I stopnia).

Sfudęnt może starać się o indywidualny Ęb odbywania praktyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje koordynator

praĘk w porozumieniu z prodziekanem ds. studiów.

Sfudent odbywający praktykę musi posiadać aktualną ksiązeczkę zdrowia i książeczkę do celów sanitarno-

epidemiologicmych oraz obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wlpadków.

Student zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco w trakcię realizacji praĘk dziennika praktyk, co może

być zweryfikowane podczas prowadzonych przez wT:,aczonych pracowników Wydziału wizyracji prakĘk

zawodowych.

W trakcie praktyk student jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń kierownika zaMadu lub przedsiębiorstwa,

będącego miejscem praktyk oraz musi przestzegać Regulaminu studiów.

§4

Podstawą zaliczęnia praktyk jest przedstawienie właściwie prowadzonego dziennika prakĘk orzv rrmowy o

organizację prakĘki studenckiej zawartej między Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozraniu a placówką, w

której odbywała się praktyka.
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2. W dzienniku student zamieszcza sprawozdanie z kańego dnia prakĘki, Dziennik praktyk wraz z oceną

opiekuna praktyk zramienia zakładu pracy powinien być poświadczony przez kierownika lub dyrektora danej

pIacówki.

Zaliczenię praĘk zawodowych jest niezbędne do zaliczenia danego roku studiów.

Termin ńożenia dokumentów oraz zaliczenia praktyki zawodowej z począlkiem kżdego roku akademickiego

zostanie przedstawiony w terminarzu praktyk prrygotowanym przez koordynatora (w porozumieniu z

prodziekanem ds. studiów).

Ocena z przedmiotu PraĘka zawodowa ustalana jest zgodnie z ,,Procedurą ustalania ocęny zprzedmiotu

PraĘka zawodowa", stanowiącej zńączl;lk 1 do niniejszego regulaminu,

§5

Koordlmator praktyk zastrzega sobie prawo do 2O-dniowego terminu zaopiniowania dokumentów składanych przez

studenta. Termin ten nie jest wiayżący w trakcie przebywania koordynatora na urlopie.

§6

Regulamin obowiązuje od dnia l październka2022 roku.

dr hab. Anna Jędrusek Golńska mgI Derda
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Koordynator ds, Praktyk Zawodowych
na kierunku DieteĘka

prodziekan ds. studiów
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