Wyciąg z Regulaminu Praktyk zawodowych dla studentów kierunku Dietetyka
§1
Zgodnie z programem studiów student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowe w
wymiarze 700 godzin.
Praktyki zawodowe realizowane są według Planu Praktyk w następującym wymiarze czasu:
W trakcie I roku studiów do 15 września – 300 godzin
W trakcie II roku studiów do 15 września – 300 godzin
W trakcie III roku studiów do 15 kwietnia – 100 godzin
Na pisemny wniosek studenta Prodziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w danym roku
akademickim w innym wymiarze niż to wynika z Planu Praktyk, z tym że łączny wymiar praktyk w
ciągu całego toku studiów musi wynosić łącznie co najmniej 700 godzin.

1.
2.

3.

§2
1. Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu sprawuje nadzór organizacyjny i dydaktyczny
nad przebiegiem praktyk.
2. Praktyki zawodowe studenci odbywają w firmach i instytucjach takich jak: szpitale, domy pomocy
społecznej, poradnie dietetyczne, restauracje, żłobki, przedszkola i szkoły.
§3
1. Studenci podczas praktyk powinni w szczególności przestrzegać regulaminu studiów, regulaminów
zakładu pracy w której odbywają praktyki.
2. Student powinien na bieżąco prowadzić dokumentacje praktyk (dziennik praktyk) , który stanowi
jeden z podstawowych warunków zaliczenia praktyk zawodowych. W dzienniku praktyk student
opisuje codzienne czynności wykonywane w miejscu praktyk.
3. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien pobrać z Uczelni następujące dokumenty:
umowę w 2 egz. , skierowanie, zgodę na odbycie praktyk oraz dziennik praktyk
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§4
Po zakończeniu praktyki zawodowej zakładowy opiekun praktyk powinien wystawić studentowi do
wypełnionego dziennika praktyk opinię o odbytej praktyce wraz z oceną poświadczając to własnym
podpisem oraz pieczątką firmową.
Student ma obowiązek rozliczenia się z dokumentów praktyk – I i II rok w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15.09. , a III rok do dnia 15.04.
Opiekun praktyk zalicza praktykę na podstawie kompletu złożonych dokumentów praktyk o których
mowa w § 3 pkt.3 oraz wpisuje ocenę do protokołu praktyk.
Nie zaliczenie praktyk zawodowych jest jednoznaczne z koniecznością ich powtórzenia oraz z nie
zaliczeniem semestru w którym praktyka powinna być zrealizowana.

§5
1. Z obowiązku odbywania praktyk może być zwolniony wyłącznie student trybu niestacjonarnego,
który pracuje zawodowo zgodnie ze specjalnością kształcenia co najmniej 2 lata.
2. O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk mogą się ubiegać studenci którzy:
1. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę od co najmniej 2 lat
2. prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów od co najmniej 2 lat
3. Student który ubiega się o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej musi przedstawić
dokumenty z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia oraz opis czynności i charakterystykę
stanowiska pracy
4. Student który ubiega się o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej
jest zobowiązany do udokumentowania tego faktu poprzez złożenie odpisu o rejestracji firmy.
5. Decyzję w sprawie zaliczenia pracy zawodowej jako części lub całości praktyk podejmuje Dziekan
Wydziału po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Rektora ds. praktyk zawodowych.

