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Regulamin praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

kierunku dietetyka prowadzonym na Wydziale Lekarskim  

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne i zadania praktyk studenckich 

 

§ 1 

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia studentów na Wydziale 

Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na kierunku dietetyka – studia I  

i II stopnia. 

 

§ 2 

 

Podstawowym celem zajęć praktycznych jest rzeczowe przygotowanie studentów do 

samodzielnej działalności zawodowej dzięki umożliwieniu nabycia praktycznej wiedzy 

związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i leczniczych, w których istotną rolę 

pełni dietetyk. Szczególny nacisk kładziony jest na konfrontację wiedzy zdobytej podczas 

studiów z rzeczywistą pracą w zawodzie dietetyka.  

 

 

§ 3 

 

Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad praktykami sprawują koordynatorzy do spraw praktyk 

powołani przez Dziekana Wydział Lekarskiego oraz opiekuni praktyk wyznaczeni w 

jednostkach, do których są kierowani studenci. 

 

§ 4 

 

Zadania koordynatora ds. praktyk studenckich obejmują: 

 

 potwierdzanie realizacji praktyk na podstawie studenckich dzienniczków praktyk,  

 organizację zajęć praktycznych w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego oraz placówek 

współpracujących z Wydziałem Lekarskim, 

 pomoc w merytorycznym sprawdzeniu możliwości realizacji zajęć w placówkach 

samodzielnie znalezionych przez studentów, 

 nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami tj. regulaminów i planów 

praktyk wakacyjnych i śródrocznych, 
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 utrzymywanie kontaktów z instytucjami, w których studenci odbywają praktyki, 

 regularne hospitacje zajęć praktycznych.  

 

 

 

Rozdział II 

Organizacja praktyk 

 

§ 6 

 

Podstawowym założeniem wakacyjnych i śródrocznych zajęć praktycznych studentów kierunku 

dietetyka jest jak najlepsze stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy zdobytej w toku zajęć 

dydaktycznych i konfrontacji ich z praktyką zawodową dietetyka – jako osoby prowadzącej 

własną działalność gospodarczą jak również będącą częścią terapeutycznego zespołu w 

jednostkach szpitalnych. Praktyki mają na celu przede wszystkim umożliwienie zdobycia 

bezpośredniej i praktycznej wiedzy zawodowej. 

 

§ 8 

 

Praktyka powinna zostać zrealizowana na podstawie planu praktyk, prowadzonej dokumentacji 

studenckiej (dziennik praktyk) i uzupełnionego potwierdzenia odbycia praktyk.  

 

§ 9 

 

Student, który planuje odbyć praktykę w jednostkach spoza listy miejsc praktyk 

zaproponowanych przez uczelnię jest zobligowany do dostarczenia pisemnej zgody  podpisanej 

przez dyrektora/właściciela placówki najpóźniej na 3 tygodnie przed realizacją zajęć określonych 

w harmonogramie studiów. W treści zgody muszą znajdować się dane adresowe placówki oraz 

uzgodniony termin realizacji zajęć.  

 

 

§ 10 

 

Praktyki mogą być realizowane w oparciu o pisemne porozumienie lub umowę zawarta 

pomiędzy uczelnią a placówką.  

 

§ 11 

 

Praktyki mogą być realizowane w oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM, szpitalach, 

hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przyszpitalnych i prywatnych poradniach 
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dietetycznych domach opieki społecznej, restauracjach i podmiotach żywienia zbiorowego 

zgodnie z planami studiów poszczególnych praktyk wakacyjnych śródrocznych.  

 

§ 12 

 

Podczas praktyki student jest zobowiązany do następujących działań zgodnych z celami praktyk 

w tym do zapoznania się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w którym odbywa praktykę, 

rzetelnego wykonywania zadania zlecanych przez opiekuna praktyk, nabywania umiejętności 

interpersonalnych niezbędnych w pracy zawodowej dietetyka, zwłaszcza tych, które są niezbędne 

w kontakcie z pacjentem. Student powinien również mieć możliwość realizacji samodzielnych 

zadań pokazujących poważne podejście do obowiązków zawodowych w obszarze związanym z 

kierunkiem kształcenia i obranej specjalności. 

 

§ 13 

 

Student realizujący praktykę jest zobowiązany także do: 

 

 przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez uczelnię oraz placówkę, w 

której zajęcia są realizowane,  

 realizacji celów określonych w planach praktyk poszczególnych zajęć wakacyjnych i 

śródrocznych, 

 przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki harmonogramu  

 przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

 przestrzegania zasad i klauzul dotyczących zachowania tajemnicy oraz ochrony danych i 

poufności dokumentów medycznych, 

 

§ 14 

 

Czas trwania praktyki studenckiej określają poszczególne plany praktyk oraz program studiów. 

Praktyki wakacyjne są realizowane w okresie wakacyjnym tj. między 01.07 a 31.08 oraz w ciągu 

roku akademickiego w oparciu o harmonogram zajęć – śródroczne zajęcia praktyczne. Tym 

samym, odbywanie praktyk nie może być usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach 

dydaktycznych. 
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Rozdział III 

Warunki zaliczenia praktyki 

 

§ 15 

 

Po odbyciu praktyki student zobowiązany jest do złożenia uzupełnionego czytelnie dziennika 

praktyk oraz druku potwierdzenia odbycia praktyk dla każdego rodzaju realizowanych zajęć 

praktycznych. 

 

§ 16 

 

Po zakończeniu realizacji praktyki przez studenta koordynator ds. praktyk studenckich 

weryfikuje stopień realizacji zajęć w oparciu o złożoną dokumentację i zalicza praktyki.  

Administracja dziekanatu w oparciu o przedstawione dokumenty uzupełnia zaliczenia w systemie 

USOS. 

  

§ 17 

Zwolnienie studenta z praktyk nie jest możliwe na podstawie indywidualnej, zawodowej 

aktywności studenta przed podjęciem studiów lub w ich trakcie. Potwierdzanie efektów uczenia 

się uzyskanych poza systemem studiów możliwe jest jedynie na etapie rekrutacji na studia wg 

procedury opisanej szczegółowo w Zarządzeniu Rektora UJ. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

 

Studentowi wykonującemu czynności w ramach praktyki zawodowej nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

 

§ 19 

 

 

Zaliczenie praktyki studenckiej obowiązuje wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego 

stopnia realizowanych na Wydziale Lekarskim zgodnie z planem i harmonogramem studiów.  
  


