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Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku DlETETYKA
w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
w roku a kademickim 2O2l. | 2O22

§r
1. Studenci l!! roku, kierunek DieteĘka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia 01.10.2019 r. realizują
praktykę wg harmonoBramu

:

w oddziale szpitalnym
dziecięcym lub poradni

Praktyka z
zakresu
1.

5

żywienia dzieci
w placówkach
ochrony
zdrowia

60 godz.

dziennie

2

3.

5

6

Praktyka w
szpitalu dla

dorosłych

Praktyka

semestralna

wychowawczej (żłobki,

Praktyka z
za kresu

żywienia dzieci
w placówce
oświatowowychowawczej

ietetyczne
prowadzącej
poradnictwo
żywieniowe dla dzieci
lub w
sanatorium/uzd rowisku
dzieciecvm
w placówce oświatowod

6 dni
po 10 godz.

90 godz.

9 dni
po 10 godz.

dziennie

przedszkola, domy
Praktyka

małego dziecka, domy

semestralna

dziecka) posiadające w

6

roku

orga nizacyjnej kuchnię

180 godz.

4,5 tyg

18 dni
po 10 godz.

semestralna

dziennie

oddziały szpitalne dla
dorosłych, zakłady
opieku ńczo-1ecznicze,
zakłady opiekuńcze

zyWlenloWe8o,

Praktyka z
zakresu edukacji

12O godz

i poradnictwa

3 tyg

żywieniowego

02lutego2022

swojej strukturze

poradnie dietetyczne,
gabinety poradnictwa

4.

w semestrze
zimowym
2027/2022 po
zakończeniu zajęć
dydaktycznych
od 13 stycznia do

12 dni
po 10 godz.

dziennie

semestralna

sanatoria i uzdrowiska,
poradnie
dia betologiczne,
poradnie chorób
metabolicznych,
oddziały szpitalne

od 06 maja 2022
do
16 czerwca 2022
roku

2. Studenci lI roku, kierunek: DieteĘka studia stacjonarne , którzy rozpoczęli studia t.1.0.2O2O r. realizują praktykę
wg harmonogramu:

w semestrze

zimowym
Praktyka w
1.

3

12O godz.

domu opieki

3 tyg.

społecznej

12 dni
po 10 godz.

dziennie

Pra ktyka

semestralna

DPS, ośrodkidziennego

2021,/2022 po

pobytu dla osób
starszych prowadzące
żywienie zbiorowe,
ośrodkireha bilitacyjne.

zakończeniu

zajęć
dydaktycznych
od 18 stycznia
do 02 lutego

2022 roku
kuchnie w zakładach

ktyka
z zakresu
P ra

90 godz.

technologii

żywienia zbiorowego
zamkniętego i
otwartego, firmy
cateringowe
poradnie/oddziały

9 dni
po 10 godz.

dziennie

potraW

gastrologiczne,
8astroente
dia

Praktyka

2.

4

w poradni lub
oddziale chorób

60 godz.
1,5 tyg

układu

pokarmowego/
chorób
metabolicznych

logiczne,

betologiczne, chorób

metabolicznych, chorób
układu pokarmowego,

6 dni

po 10 godz.

ro

wakacyjna

dziennie

sanatoria prowadzące
leczenie dietetyczne,
poradnia dietetyczna,

wakacyjna
od 06 lipca 2022
- ].6 września

2022 roku

oddział chirurgii

przewodu
pokarmowego.

Praktyka w

12O godz.

oddziale chorób
wewnętrznych

3 tyg

12 dni
po 10 godz.

oddział chorób
wewnętrznych

dziennie

3. Studenci !roku, kierunek: DieteĘko studia stacjonarne, którzy'rozpoczęlistudia

1.10.2O2l r. realizują praktykę

wg harmonogramu:

kuchnia i dział żywienia
(blok żywieniowy)w:

L.

2

P ra ktyka
Wstępna W
kuchni ogólnej

12O godz,
i

dziale żywienia

3 tyg.

12 dni
po 10 godz.

dziennie

szpitalu, ośrodkach
sanatoryjnych,
hospicjach, domach
praktyka ciągła spokojnej starości,
wakacyjna
domach pomocy
społecznej, domach

wakacyjna
od 06 lipca 2022
- ].6 września

2022 roku

wczasowych
prowadzących
dietotera pię, zakladach
kuńczo lecznic
Umożliwia się studentom realizację praktyki zawodowej w dni wolne od zajęć dydaktycznych w sytuacji obecności w czasie
praktyki zawodowej opiekuna praktyki zawodowej z ramienia zakładu. Za 1 godzinę praktyki przyjmuje się jednostkę 45,

minutową.

ś.Ą

