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Załącznik nr 9b do Regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  

 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Dietetyka, II stopień (mgr) 
WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

posiada rozszerzoną wiedzę na temat procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji oraz adaptacji do zróżnicowanej ilości  
i składu pożywienia 

ma zaawansowana wiedzę w zakresie ustawodawstwa żywnościowo- żywieniowego 

wykazuje znajomość podstawowych wskaźników diagnostycznych oraz metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy dietetyka 

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu patofizjologii 

wykazuje głęboką znajomość zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby  
i towarzyszących jej zaburzeń 

wykazuje znajomość demografii i epidemiologii żywieniowej 

posiada szeroką znajomość metod postępowania dietetycznego w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych 

ma rozszerzoną wiedzę o wykorzystywaniu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, dla celów rekreacji, 
turystyki i rekonwalescencji i kreacji zachowań prozdrowotnych 

wykazuje pogłębioną znajomość metod zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego produktów żywnościowych 

zna zasady metodologii badań naukowych i praktyki opartej o dowody 

wykazuje zaawansowaną znajomość statystyki i specjalistycznych narzędzi informatycznych stosowanych w naukach żywieniowych 

wykazuje pogłębioną znajomość polityki wyżywienia i strategii promocji zdrowia w wymiarze lokalnym i globalnym 

posiada aktualną wiedzę na temat właściwości i asortymentu novel food oraz regulacji prawnych jej dotyczących 

posiada szeroką wiedzę z zakresu terminologii nauk o zdrowiu aktualnie dyskutowanych w literaturze problemów w obszarze nauk żywieniowych 

posiada szeroką wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psycho -dietetyki 

posiada szeroką wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, 
ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o rządzących nimi prawidłowościach 

zna regulacje prawne krajowe i międzynarodowe dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, ukierunkowanej na organizację placówek opiekuńczych, poradni 
żywieniowych itp. 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

na podstawie różnych źródeł informacji potrafi interpretować złożone procesy i zjawiska zachodzące w organizmie i otaczającym go środowisku, 
których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego 

posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się i efektywnego komunikowania się w zakresie nauk żywieniowych z różnymi podmiotami w 
formie werbalnej, pisemnej i graficznej 

wykorzystuje techniki i narzędzi a badawcze, w tym technologie informatyczne, adekwatne do problemów wynikających ze stanu zdrowia  
i sposobu żywienia osób indywidualnych i grup populacyjnych 

potrafi projektować, prowadzić i analizować efekty prac badawczych z zakresu nauk o żywieniu człowieka, a także identyfikować błędy  
i zaniedbania w praktyce 

samodzielnie i wszechstronnie analizuje relacje pomiędzy jakością żywności, jej wartością odżywczą, zmianami w trakcie produkcji  
i przechowywania, a zdrowiem, stanem odżywienia i jakością życia 

analizuje krytycznie prace badawcze z zakresu żywienia i dietetyki z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej i multimediów 

potrafi przygotować pracę badawczą, krótkie komunikaty naukowe oraz wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym, w sposób 
dostosowany do grup docelowych, na podstawie literatury i badań własnych z zakresu żywienia i dietetyki 

samodzielnie planuje karierę zawodową i naukową wykorzystując uzyskane kwalifikacje w zawodzie dietetyka 

potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie nauk żywieniowych 

posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć oraz promowania zachowań prozdrowotnych w pracy z różnymi grupami 
populacyjnym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

potrafi odpowiedzialnie kierować zespołem i współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji 
ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo -zależnych 

rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia zawodowego przez całe życie oraz potrafi organizować proces dokształcania się innych osób 

jest przygotowany do kierowania poradnią dietetyczną i do planowania, nadzorowania oraz prowadzenia badań naukowych w dziedzinie 
żywienia 

jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za działania dietetyka; 
dba o prestiż i właściwie pojętą solidarność związaną z tym zawodem 

korzysta wyłącznie z obiektywnych źródeł informacji naukowej krytycznie oceniając ich wyniki przy rozstrzyganiu i opiniowaniu problemów z 
zakresu żywienia 

potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, potrafi zorganizować i obiektywnie ocenić pracę nadzorowanego personelu 

potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników 

demonstruje postawę promująca zdrowie i aktywność fizyczną 
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B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 

 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH NA 
STAŻU 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r. 
W każdym tygodniu trwania staży należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godz./dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej 
niż 8 godz. dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach 
(pod podpisami).  
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WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

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

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

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

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

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

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

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

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

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

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

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

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

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

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

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

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

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

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

…………………………………………………… 

PODPIS i PIECZĘĆ REALIZATORA 

STAŻU (PRACODAWCA) 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

 

 

 

 

Miejsce na uwagi:  
należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-wymagane jest przeprowadzenie badań lekarskich (informacja o zakresie badań na minimum 7 dni  przed stażem). 
-pracodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego rzeczowego do Projektu w formie materiałów zużywalnych, 
niezbędnych do realizacji zadań stażowych. 

 

 

 


