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Zgłaszający
Sektorowa Rada
ds. Kompetencji
Sektor Żywności
Wysokiej Jakości

Jednostka
redakcyjna
Art. 2 ust. 1
pkt. 4) a

Sektorowa Rada Art. 2 ust. 4
ds. Kompetencji
Sektor Żywności
Wysokiej Jakości

Treść uwagi

Uzasadnienie

Określenie "dyplom, świadectwo Nim w Polsce uruchomiono
lub inny dokument, zwanym
kształcenie na kierunku
dalej „dyplomem”,
dietetyka, kształcenie
potwierdzający kwalifikacje do
dietetyczne było realizowane na
wykonywania zawodu
kierunku technologia żywności
medycznego, uzyskany w toku
lub żywienie człowieka ze
kształcenia w systemie oświaty specjalnością dietetyka
lub szkolnictwa wyższego” nie
precyzuje czy definicję
„dyplomu” w przypadku zawodu
dietetyka spełniać będzie także
dyplom ukończenia studiów na
kierunku technologia żywności
ze specjalizacją dietetyka.
Wskazane, że „Minister
Efekty uczenia się muszą zostać
właściwy do spraw zdrowia, w zatwierdzone przez Senat uczelni
porozumieniu z ministrem
przed rozpoczęciem nowego roku
właściwym do spraw
akademickiego na który jest
szkolnictwa wyższego i nauki, realizowana rekrutacja, co
określi, w drodze
oznaczać, że w przypadku 3rozporządzenia, efekty uczenia letnich studiów licencjackich (1) od
się właściwe dla danego
wydania rozporządzenia powinien
zawodu medycznego” nie
być określony czas na przyjęcie
precyzuje kiedy zostaną one
efektów uczenia się zgodnych ze
określone
wskazanymi w rozporządzeniu, (2)
dopiero po 3 latach od przyjęcia
efektów uczenia się przez Senat
uczelni absolwenci studiów będą
realizowali program kształcenia ze
wskazanymi efektami uczenia się

Proponowane rozwiązanie
Wskazanie w odpowiednim
rozporządzeniu, że „dyplom”
potwierdzający kwalifikacje do
wykonywania zawodu obejmuje
m.in. dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku technologia
żywności i żywienie człowieka, lub
żywienie człowieka, ze
specjalnością dietetyka, w
przypadku osób które rozpoczęły
przed dniem 1 października 2007 r.
studia wyższe i uzyskały tytuł
licencjata, inżyniera, magistra, lub
magistra inżyniera
Wskazanie vacatio legis
obejmującego okres (1) co najmniej
pół roku (na procedowanie zamian
programu i zatwierdzenie ich przez
Senat uczelni) – do rozpoczęcia
kształcenia na kierunku dietetyka z
efektami kształcenia zgodnymi ze
wskazanymi w rozporządzeniu i (2)
co najmniej 3 lata (okres
kształcenia na studiach
licencjackich) – do wykształcenia
pierwszych absolwentów kierunku
dietetyka z efektami kształcenia
zgodnymi ze wskazanymi w
rozporządzeniu

