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Bez wahania wybrałabym Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu po raz kolejny. Z jednej strony 
ze względu na dużą liczbę zajęć z pacjentem, 

a z drugiej – na niezwykły klimat miasta, w którym 
tak wiele się dzieje. 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowe jedzenie może być naprawdę smaczne – 
przekonuję o tym moich najbliższych, pozwalając 

im próbować kolejnych potraw szykowanych 
z wynalezionych przeze mnie przepisów. 



DIETETYKA 

3-LETNIE LICENCJACKIE STUDIA – STACJONARNE 
2-LETNIE MAGISTERSKIE STUDIA – STACJONARNE

Coraz więcej osób boryka się dziś z chorobami 
cywilizacyjnymi: otyłością, cukrzycą czy nowotworami. 
Właściwy sposób żywienia stał się niezbędnym 
elementem profilaktyki.

Mam wiele możliwości pracy – od jednostek ochrony zdrowia 
poczynając, na własnym gabinecie kończąc. Wiele klubów 
fitness czy siłowni na stałe współpracuje dziś z dietetykami, 
bo odpowiednia dieta jest niezwykle ważnym składnikiem 

treningów.

Wydział Nauk o Zdrowiu jest liczącą się w regionie 
jednostką podejmującą współpracę i realizującą wspólne 
projekty z pracodawcami naszych przyszłych absolwentów. 
Wielu z nich znajduje zatrudnienie w miejscach odbywania 
praktyk, stażu i wolontariatu. 

Zdrowe jedzenie stało się modne. Dietetyka pozwoliła mi 
połączyć pasję z merytoryką, kompetencje technologa 
żywienia i lekarza. 

Na uczelni działa blisko dwieście różnych kół naukowych 
i organizacji studenckich, a wśród nich wiele związanych 

z promowaniem zdrowia. Organizujemy wiele akcji dla 
wrocławian – już przedszkolaków i uczniów zachęcając, aby 

odpowiednio się odżywiali.
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REKRUTACJA NA 3-LETNIE 
STUDIA LICENCJACKIE

REKRUTACJA NA 2-LETNIE 
STUDIA MAGISTERSKIE
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UKOŃCZONE STUDIA I STOPNIA 

NA KIERUNKU DIETETYKA

WYNIK WSTĘPNEGO EGZAMINU 
TEORETYCZNEGO

DODATKOWE 10 PUNKTÓW 
ZA RECENZOWANĄ PUBLIKACJĘ

Pierwsze lata studiów to przedmioty związane z nauką 
o człowieku, medycyną, ale przede wszystkim z biologią 
i chemią. Potem w programie pojawiają się zajęcia 
dotyczące technologii żywienia i komponowania diet 
w zależności od jednostki chorobowej.

Duży nacisk kładzie się na zdobywanie praktycznych 
umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz 
przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 
i normami. Studia te uczą, jak pomagać osobom cierpiącym 
na różne jednostki chorobowe. Bardzo często właściwa 
terapia żywieniowa odgrywa kluczową rolę w leczeniu.


