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NAUJA
Kodėl rinktis Dietetika?
Plečiantis maisto produktų pasiūlai, didėjant žmonių susirūpinimui fizine ir psichine sveikata, vis dažniau prireikia
dietetikos specialistų, kurie padėtų pritaikyti mitybos mokslo principus tiek teikiant maitinimo paslaugas, tiek
asmeniškai kiekvienam pasirenkant, kaip reikia maitintis. Dietistai profesionaliai konsultuoja su maitinimu(si) ir
gyvensena susijusiais klausimais, rūpinasi, kad su maistu kiekvienas asmuo gautų reikiamą ir pakankamos
energinės vertės maisto medžiagų kiekį. Dietetikos studijų programą renkasi tie, kurie domisi sveika mityba, yra
kantrūs ir tolerantiški, lengvai bendrauja su įvairaus amžiaus žmonėmis, geba greitai reaguoti į pokyčius.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Didžioji dalis numatytų profesinės veiklos praktikų integruotos į specialybės dalykus, todėl studentams
sudaromos puikios galimybės žinias, įgytas paskaitų ir pratybų metu, pritaikyti praktiškai. Kolegija glaudžiai
bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo
įstaigomis, todėl praktinių užsiėmimų metu studentai turi galimybę dirbti su realiais klientais.
Studijų kryptis
Mityba.
Suteikiama kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, dietistas.
Karjeros galimybės
Absolventai gali dirbti visų lygių valstybinėse, privačiose asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose,
socialinės globos, rūpybos, ugdymo institucijose, kūno kultūros ir sporto centruose, reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo, valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose. Mitybos studijų krypties studijų programose
įgytos žinios ir gebėjimai gali būti taikomi pramonėje (ypač maisto ir farmacijos).
Numatomi studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: Specialybės kalba, Sveikatos informatika, Specialybės užsienio kalba,
Sveikatos sociologija ir kt.
Studijų krypties dalykai: Sveikatos psichologija, Anatomija, fiziologija ir patologija, Klinikinė biochemija,
Maisto chemija, Aplinkos sveikata, Mikrobiologija, Maisto technologijos, Maisto sauga, Mitybos pagrindai,
Dietetika, Maitinimo organizavimas, Maitinimosi priežiūra, Sveikatos ugdymas, Vidaus ligos, Būtinoji medicinos
pagalba, Taikomųjų tyrimų metodologija ir kt.
Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Maitinimo organizavimo praktika, Maitinimosi priežiūros
praktika, Aprūpinimo maistu praktika, Maitinimosi įvertinimo praktika ir kt.
Pasirenkamieji dalykai: studentai turi galimybę gilintis į mitybos krypties studijas arba gali rinktis laisvai
pasirenkamus dalykus iš siūlomo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
Sveikatos priežiūros fakultetas
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