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DIETETYKA – STUDIA I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

Kierunek Dietetyka w PSW w Białej Podlaskiej otwiera
nowe perspektywy przed młodzieżą, szczególnie makroregionu
bialskiego ale również innych terenów Podlasia, Mazowsza
i Lubelszczyzny, gdzie studia takie nie są prowadzone.

Po wielu staraniach środowiska medycznego, dietetyka
stała się pełnoprawnym i samodzielnym kierunkiem studiów
o profilu ściśle medycznym i taki profil kształcenia
proponujemy przyszłym studentom PSW.

Nowy trend jest ściśle powiązany ze zdrowiem,
co obecnie jest realizowane na wydziałach wyższych uczelni
specjalizujących się w tematyce medycznej.

Program kształcenia studentów przewiduje zdobycie
wiedzy m.in. z zakresu fizjologii człowieka, biochemii
medycznej, chemii żywności, interakcji między składnikami
żywności oraz procesów związanych z rolą żywności
i sposobów odżywiania ze stanem zdrowia w różnych okresach
życia.

Kształcenie teoretyczne, które będzie realizowane przez
zespół specjalistów, zostanie uzupełnione o praktyki
zawodowe m.in. w placówkach medycznych (szpital, dom
pomocy społecznej).

SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

• OSOBISTY TRENER ZDROWIA

dietetyk tej specjalności jest przygotowany do współpracy przede
wszystkim z placówkami zajmującymi się szeroko rozumianą
kulturą fizyczną i sportem. Posiada wiedzę niezbędną
do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu
np. sportowca konkretnej dyscypliny sportu.

• OSOBISTY DIETETYK

jest to najbardziej perspektywiczna specjalność biorąc pod rozwój
dietetyki w kierunku zindywidualizowania potrzeb organizmu
w zakresie żywienia. Pacjenci gabinetu dietetycznego otrzymają
np. dopasowany do ich potrzeb i stanu zdrowia konkretny
program żywieniowy.

• PSYCHODIETETYKA

specjalność pozwalająca zdobyć wiedzę ukierunkowaną

na pokierowanie procesem żywienia 
(we współpracy z lekarzem) 
w sytuacjach związanych 
z zburzeniami psychicznymi 
np. : anoreksja, bulimia, 
uzależnienie od alkoholu itp.



Absolwent dietetyki będzie dysponował
umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi
z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji
programów prozdrowotnych różnych grup ludności
w zależności od wieku i stanu zdrowia.

Dietetyka daje ogromne możliwości absolwentom tego
kierunku w podejmowaniu zatrudnienia, jak również
w dalszym kształceniu w celu zdobywania kolejnych stopni
naukowych w dziedzinie medycyny. W świadomości
społecznej coraz powszechniejsze staje się zrozumienie roli,
jaką odgrywa żywność i żywienie w utrzymaniu zdrowia.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

• szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych,

• restauracje, sklepy z suplementami diety i zdrową 

żywnością, firmy cateringowe,

• kluby fitness, sanatoria, firmy zajmujące się produkcją 

żywności lub suplementów diety,

• współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi 

się promocją zdrowia,

• znaczna część absolwentów dietetyki podejmuje decyzję 

o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu 

usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego.



Dlaczego warto studiować w PSW

• 17 – letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzane 

ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

• Wysoka lokata w rankingach: PSW w Białej Podlaskiej zajęła 

pierwsze miejsce w rankingu państwowych wyższych szkół 

zawodowych.

• Dobra baza dydaktyczna umożliwiająca studiowanie 

w nowoczesnych wnętrzach.

• Dobre warunki mieszkaniowe w nowoczesnym Domu 

Studenta.

• Nowoczesne laboratoria, wyposażone w światowej klasy 

sprzęt: Centrum Badań nad Innowacjami (CBI), Regionalne 

Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii 

innowacyjnych EKO-AGRO-TECH.

• Nowoczesna i doskonale wyposażona Biblioteka Akademicka 

ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych.

• Szeroko współpraca zagraniczna – w ramach programu 

Erasmus.

• Biuro karier – długoletnia współpraca z otoczeniem 

gospodarczym, to standardy i dobre praktyki.
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Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów 
zobowiązani są zarejestrować na stronie www.pswbp.pl

w systemie IRK, a po zakwalifikowaniu złożyć komplet 
dokumentów w dziekanacie w wyznaczonym terminie.
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