
31  Nutrisyonista  
 

Ang nutrisyonista ang nagtuturo kung ano ang mga masustanyang pagkain ihahanda sa paaralan at hospital. 

Nagbibigay din sila ng payo tungkol sa mga health centers at maging sa mga kompanya tungkol sa mga 

masustansyang pagkain para sa magandang kalusugan. Para sa mga dayuhang pasyente, empleyado at maging sa 

sambayanan, ang isang nutrisyonistang marunong magpaliwanag sa ibang wika ay nakakapagpalakas ng loob ng 

mga dayuhan. 

Maari din silang magtrabaho at maging aktibo sa mga fitness gym bilang diet adviser at maging sa mga 

kompanyang may kinalaman sa pagbebenta,pagpapabuti ng produkto at paggawa ng pagkain. 

  

Para maging isang nutritionist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Maagang preparasyon＞ 

Para makapasok sa school o vocational at maging isang nutritionist, kinakailangan ang talino at mataas na antas ng 

kaalaman sa Japanese language. Pagbutihin ang pag-aaral ng Nihonggo at iba pang subjects sa paaralan, ganun din 

ang paghahasa ng sariling salita. 

 

＜kung makakuha ng kuwalipikasyon, saan maaring magtrabaho＞ 

Maaring magtrabaho sa school, health center, hospital at kumpanyang may kaugnayan sa pagkain. Ang average na 

suweldo ay 3,500,000 yen kada taon. 

 

＜Magkano ang magagastos sa pag-aaral (tuition fee)?＞ 

Sa mga national universities, aabutin mahigit 2,400,000 yen (4na taon), private university mahigit 4,000,000 yen 

(4na taon). Kung mag-aaral sa junior college, aabutin ng mahigit 1,800,000 yen (2 taon). 

Senior 
highschool 
graduate 

 

2 taong Operational experience 
(Nakapagtapos ng 3 taon sa junior 
collegel at vocational school) 

Junior college at vocational 
schools (2-3 taon) 
Kursong may kaugnayan sa 
diet at nutrition 
Local: 2 junior colleges 
Mie Junior College 
Suzuka Junior College 

Makakakuha ng 
lisensya kung 

makakapagtapos 
sa school at 

nakuha lahat ng 
subject at units 
na kailangan. 

3 taong Operational experience 
(Nakapagtapos ng 2 taon sa junior 
collegel at vocational school) 
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University (4na taon) 
Dietitian training course,  
Kursong may kaugnayan sa 
diet at nutrition  
 
(Local) Suzuka University of 
Medical Science 

1 taong Operational experience 
(University at vocational school 
graduates) 

Hindi na kailangan ang operational 
experience para sa mga nagtapos ng 

kursong nutrition sa school at natapos 
din ang practical training 


