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1. Wprowadzenie 

 

 Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, który mają na celu 

pomóc w dostosowaniu programów/metod nauczania /efektów kształcenia do wymagań 

współczesnych pracodawców. Uczelnia powinna kształcić absolwentów w takich kierunkach, po 

których nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie lub samodzielnie stworzyć 

nowie miejsca pracy. Wykształcenie powinno być zdobywane w uczelniach, które posiadają 

odpowiednią strukturę oraz program nauczania odpowiadający wymaganiom stawianych przez 

dzisiejszych pracodawców. Nauczyciele akademicy w procesie nauczania powinni bazować na 

aktualnych programach nauczania.  

 Analiza potrzeb pracodawców z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów 

z danego kierunku została przeprowadzona za pomocą danych zastanych (np. raporty, zestawienia 

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, artykuły, dane z wcześniejszych badań absolwentów) oraz analizą 

danych (np. oferty pracy z Internetu). Analiza ta zostanie systematycznie uzupełniana o dane 

z monitorowania losów absolwentów i wywiadami z pracodawcami.  

 Pracodawcy coraz częściej przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na wiedzę – 

wykształcenie, umiejętności – doświadczenie, ale i na kompetencje – cechy osobowościowe 

i psychospołeczne. Przy zatrudnianiu osób w zawodach medycznych pracodawcy zwracają uwagę 

na: umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka - empatia, umiejętność 

nawiązywania kontaktów - komunikatywność oraz uczciwość i lojalność - odpowiedzialność.  

2. Analiza rynku pracy  

 

 Kierunek dietetyka na uczeniach wyższych jest kierunkiem nowym na Lubelszczyźnie. 

W chwili obecnej nie ma jeszcze absolwentów z tego kierunku. Studentów na kierunku dietetyka 

kształcą 3 uczenie wyższe: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie. W Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie 

prowadzone są również studia podyplomowe realizowane przez Internet z tematu psychodietetyki 

oraz dietetyki i planowania żywienia. Na studiach I w Wyższej Szkole Nauk Społecznych prowadzi 

na kierunku specjalności z dietoterapii, żywienia zbiorowego, profilaktyki żywienia i żywienia 

w sporcie.  

 W chwili obecnej nie ma w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie bezrobotnych 

osób po kierunku dietetyka1. Techników dietetyków zarejestrowanych w WUP w Lublinie 

w I półroczu 2011 r. było 47 osób.   

 Oferty pracy dla dietetyków pojawiają się stronach internetowych, ale dotyczą głównie 

województwa warszawskiego. Brak ofert w Internecie jest dla dietetyków w regionie lubelskim. 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy również w I półroczu 2011 roku nie zarejestrowano oferty dla 

dietetyka.  

 

                                                           
1
 W Raporcie „Skala bezrobocia rejestrowanego według zawodów i specjalności” nie ma rubryki z kodem 228401 - 

Specjalista dietetyk 
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 Specyfiką kierunku dietetyka na Lubelszczyźnie jest to, że jest kierunkiem nowym, jeszcze 

nieznanym społeczeństwu jak i pracodawcom. Ważne są zatem działania informacyjno-promocyjne, 

które mają wesprzeć absolwentów wchodzących na rynek pracy. Studenci na studiach powinni mieć 

możliwość uczestnictwa w realizacji programów prozdrowotnych, organizacji akcji podnoszących 

świadomość społeczeństwa np. odnośnie zdrowego odżywienia czy organizując konferencje 

w obszarze dietetyki. Absolwenci powinni być przygotowani na wejście na rynek pracy, gdzie nie 

ma bezpośredniego zapotrzebowania na dietetyków przez pracodawców, zatem sami powinni 

potrafić organizować swoje miejsce pracy. Prognozy dla kierunku dietetyki są obiecujące, na 

przykład lubelska restauracja reklamując swoje usługi, zaznacza, że współpracuje z dietetykami 

układając menu. Ten trend zapewne utrzyma się, zatem absolwenci dietetyki powinni sami 

proponować tego rodzaju usługi podmiotom gospodarczym związanym z np. gastronomią, sportem.   

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 

 Osoby po dietetyce powinny potrafić same poszukiwać lub organizować pracę. W Polsce 

dietetycy mają problemy z zatrudnieniem, dlatego też wiele osób decyduje się na założenie własnej 

działalności gospodarczej. Absolwenci po studiach powinni, zatem posiadać podstawowe informacje 

w jaki sposób rozpocząć działalność gospodarczą i jak ją skutecznie rozwijać. Warto też prowadzić 

zajęcia rozwijające kompetencje interpersonalne np. z obsługi klienta, radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych, przedsiębiorczości.  

 

 Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychologiczne do pracy z różnymi grupami 

społecznymi: dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi, kobietami ciężarnymi, osobami zdrowymi 

i chorymi. Dietetyk powinien posiadać kompetencje społeczne, aby potrafić utrzymać kontakt 

z klientami. Dietetyk będzie konsultantem/doradcą (np. bezpośrednio lub za pomocą Internetu czy 

telefonu), powinien zatem posiadać odpowiednie przygotowanie w tym kierunku.  

 Pracodawcy oczekują od pracownika doświadczenia minimum rocznego np. w służbie w 

zbiorowym żywieniu czy opieki na pacjentami w zakresie dietetyki. W większości pracodawcy 

oczekują wykształcenia wyższego w zawodzie dietetyki. Mile widziane jest doświadczenie 

w sprzedaży/handlu/obsłudze klienta. 

 Pracodawcy, którzy poszukiwani pracownika po kierunku dietetyka to: 

 Placówka medyczna  

 Klinika medycyny estetycznej 

 Międzynarodowe koncerny związane z branżą spożywczą, żywieniem klinicznym, 

odżywianiem  

 Paca on-line portal 

 Firma cateringowa – zatrudnienie w szpitalu 
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 Firma oferująca otworzenie poradni dietetycznej na zasadzie franchaising 

www.mojdietetyk.pl 

 

Pracodawcy odnośnie wiedzy/umiejętności oczekują: 

 Umiejętności układania diet dla pacjentów na podstawie wyników badań diagnostycznych 

 Umiejętności opieki nad pacjentami w czasie i po terapii 

 Przygotowania indywidualnych diet odchudzających 

 Pomoc przy zmianie nawyków żywieniowych, aby efekty były trwałe 

 Doradztwo odnośnie produktów zdrowego odżywienia dla sportowców, alergików, osób 

z nadwagą i otyłością 

 Komponowanie indywidualnych diet w różnych chorobach dietozależnych ( m.in. cukrzyca 

typu II, nadciśnienie tętnicze, wrzody żołądka, refluks przełyku, nadwrażliwość jelita grubego, 

wysoki poziom cholesterolu, zaparcia itp. 

 Pomoc w stanach niedożywienia organizmu 

 Umiejętności układania jadłospisów dziennych oraz dekadowych z normami i zaleceniami IŻŻ 

 Przygotowania materiałów o tematyce racjonalnego i prawidłowego odżywiania 

 Umiejętność nadzoru i kontroli przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach 

przygotowania posiłków 

 Znajomości przepisów GHP, GMP oraz HACCP 

 Umiejętność dopasowania diety do specjalnych treningów  

 Umiejętności prowadzenia szkoleń i instruktaży dotyczące dietetyki 

 Przygotowania wystąpień z zakresu żywienia w celach edukacyjnych i żywieniowych 

 Umiejętność pisania artykułów dla prasy i portali internetowych 

 

 Dodatkowo osoby powinny potrafić obsługiwać specjalistyczne programy np. Mapi Jadłospis 

oraz znać programy MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.  

 

Pracodawcy zwracają uwagę u pracownika na kompetencje takie jak: 

 Umiejętność współpracy/pracy w grupie np. z lekarzami, personelem 

kuchni/magazynu/zapotrzebowania 

 Zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych zadań 

 Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów 

 Wysoka kultura osobista 

 Umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów 
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 Dobra organizacja pracy 

 Samodzielność w działaniu  

 Odpowiedzialność 

 Profesjonalizm 

 Dyspozycyjność  

 Umiejętność aktywnego pozyskiwania klientów 

 Zainteresowania związane ze zdrowym stylem życia. 

 

Tabela 1. Wymagania i zakres obowiązków na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Zakres obowiązków 

Dietetyk w klubie 
fitness 

 Umiejętność samodzielnej pracy 
 Dobra znajomość zasad 

komponowania jadłospisów 
 Zainteresowania związane ze 

zdrowym stylem życia 
 Wysoka kultura osobista 
 Umiejętność nawiązywania relacji z 

klientem 
 Komunikatywność 
 Samodzielność w działaniu w oparciu 

i cele 
 
 

 Opieka dietetyczna nad klientami  
 Komponowanie jadłospisów 

profilaktycznych i leczniczych 
 Doradztwo, konsultacja klienta na 

temat produktów dietetycznych 
 Pomoc w zmianie nawyków żywienia 
 Doradztwo odnośnie produktów 

zdrowego odżywiania dla sportowców, 
alergików, osób z nadwaga i otyłością 

 Komponowanie indywidualnych diet w 
różnych chorobach dieto zależnych (m 
in. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
wysoki poziom cholesterolu, zaparcia 
itp. )  

 Zalecenia dla osób aktywnych fizycznie  
 wywiady żywieniowe 
 ustalanie indywidualnych diet 

odchudzających i leczniczych 
 opieka dietetyczna nad pacjentem 

edukacja żywieniowa 
 stworzenie i prowadzenie Pozytywnej 

Grupy Odchudzania 
 prowadzenie w ramach Pozytywnej 

Grupy Odchudzania wykładów 
z zakresu zdrowego żywienia, 
psychologii żywienia, psychologii 
odchudzania oraz motywacji 

 

Dietetyk w szpitalu   wywiad żywieniowy 
 badania antropometryczne 
 układanie indywidualnych diet 

w różnych jednostkach chorobowych 
 porady dietetyczne 
 przygotowywanie kart dietetycznych 

Dietetyk – w centrum 
dietetystycznym 

 Zorientowanie na klienta 
 Komunikatywność 
 Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

z klientem 
 Zaangażowanie i inicjatywa w 

wykonywaniu powierzonych zadań 
 Mile widziane doświadczenie w 

handlu 

 Profesjonalna obsługa klienta 
 Prawidłowe i efektywne kierowanie 

funkcjonowaniem firmy 
 Zdobywanie zaufania klienta 
 Zaangażowane uczestnictwo 

w akcjach, konkursach, promocjach 
i wykładach 

Sprzedawca odżywek  Znajomość technik suplementacji 
 Umiejętność ułożenia diety i treningu 

 

Portal internetowy   Udzielanie porad on-line, pisanie 
artykułów 
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4. Prognozy 

  

 Zawód dietetyka, chociaż w chwili obecnej jest mało popularny, to w przyszłości będzie to 

poszukiwana profesja. Zmiany demograficzne i społeczne zachodzące w Polsce będę miały wpływ na 

zachowania prozdrowotne społeczeństwa. Starzenie się społeczeństwa i pogarszające się wskaźniki 

zdrowotne społeczeństwa oraz zmiana stylu życia społeczeństwa na bardziej prozdrowotne są to 

czynniki, które przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na usługi oferowane przez dietetyka.  

 

 


