Załącznik do Zarządzenia nr 20/2018 Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Harmonogramy
realizacji praktyk zawodowych
na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym
Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
w roku akademickim 2018/2019
§1

1. Studenci III roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia 1.10.2016 r. realizują
praktykę wg harmonogramu:
Lp

1

2

Semestr

V

VI

Rodzaj
praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Forma
realizacji

Praktyka z
zakresu
żywienia
dzieci

120 godz.
3 tyg.

15 dni po 8 h
dziennie

Praktyka
semestralna i
śródsemestralna

Praktyka w
szpitalu

160 godz.
4 tyg.

20 dni po 8 h
dziennie

semestralna

Miejsce realizacji praktyk
w placówce wychowawczej (żłobki,
przedszkola, domy małego dziecka,
domy dziecka) posiadające w swojej
strukturze organizacyjnej kuchnię
(80 godzin)
w oddziale szpitalnym dziecięcym
lub poradni dietetyczne prowadzącej
poradnictwo żywieniowe dla dzieci
lub w sanatorium/uzdrowisku
dziecięcym (40 godzin)
oddziały szpitalne dla dorosłych,
zakłady opiekuńczo-lecznicze,
zakłady opiekuńcze

Termin

w semestrze
zimowym
2018/2019
1 dzień w
tygodniu w
planie zajęć i
od 17 do 30
stycznia 2019

Od 15 maja do
12 czerwca
2019

2. Studenci II roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia 1.10.2017 r. realizują
praktykę wg harmonogramu:
Lp

1

Semestr

III

2

IV

Rodzaj praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Praktyka w domu
opieki społecznej

80 godz.
2 tyg.

10 dni po 8 h
dziennie

Praktyka
z zakresu
technologii
potraw

80 godz.
2 tyg.

10 dni po 8 h
dziennie

Praktyka
w poradni lub
oddziale chorób
układu
pokarmowego/cho
rób
metabolicznych
(cz.1)

80 godz.
2 tyg.

10 dni po 8 h
dziennie

Praktyka w
oddziale chorób
wewnętrznych
(cz.2)

40 godz.
1 tyg

5 dni po 8 h
dziennie

Forma
realizacji

Praktyka
śródsemestralna
w formie ciągłej

Miejsce realizacji
praktyk

DPS, ośrodki dziennego
pobytu dla osób starszych
prowadzące żywienie
zbiorowe.

Termin
w semestrze
zimowym
2018/2019 po
zakończeniu
zajęć
dydaktycznych
17-30 styczeń
2019

kuchnie w zakładach
żywienia zbiorowego
zamkniętego i otwartego

wakacyjna

poradnie/oddziały
gastrologiczne,
gastroenterologiczne,
diabetologiczne, chorób
metabolicznych, chorób
wakacyjna
układu pokarmowego,
od 2 lipca 2019 13 września 2019
sanatoria prowadzące
leczenie dietetyczne,
poradnia dietetyczna,
oddział chirurgii przewodu
pokarmowego.
Oddział chorób
wewnętrznych
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3. Studenci I roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia 1.10.2018 r. realizują
praktykę wg harmonogramu:
Lp

1

Semestr

Rodzaj
praktyki

II

Praktyka
wstępna w
kuchni
ogólnej i
dziale
żywienia

Wymiar
praktyk

80 godz.
2 tyg.

Forma
realizacji

Miejsce realizacji praktyk

Termin

praktyka ciągła
wakacyjna

kuchnia i dział żywienia w:
szpitalu, ośrodkach
sanatoryjnych, hospicjach,
domach spokojnej starości,
domach pomocy społecznej,
domach wczasowych
prowadzących dietoterapię,
zakładach opiekuńczo
leczniczych.

wakacyjna
od 2 lipca 2019 do
13 września 2019

Ilość godzin

10 dni po 8 h
dziennie

§2

1. Studenci II roku, kierunek: edukacja techniczno-informatyczna, którzy rozpoczęli studia 2.10.2017
roku, realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

Rodzaj
praktyki

Wymiar
praktyk

IV

Praktyka
zawodowa

160 godz.

1.

Ilość godzin

Forma
realizacji

Miejsce realizacji praktyk

20 dni po 8 h

praktyka
śródsemestralna

Firmy zajmujące się
oprogramowaniem, sterowaniem
produkcji, instytucje

Termin
18.02.2019
do
30.06.2019

§3

1. Studenci III roku, kierunek: fizjoterapia, którzy rozpoczęli studia 3.10.2016 roku, studia licencjackie
stacjonarne, realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

Rodzaj praktyki
Praktyka
kliniczna z
Masażu
leczniczego

1.

V

Praktyka
kliniczna z
Balneoterapii
Praktyka w
zakresie
fizjoterapii
klinicznej

Wymiar
praktyk

40 godz.

40 godz.

80 godz.

Praktyka w
zakresie
fizjoterapii
klinicznej:
2.

fizjoterapia w:
neurologii;
chorobach
narządów
wewnętrznych i
kardiologii,

5 dni
po 8 h
dziennie

5 dni
po 8 h
dziennie

10 dni po
8 h dziennie

na jeden
oddział:

240 godz.
VI

Ilość godzin

5 dni po 8 h,
w przypadku
ortopedii
10 dni po 8 h

Forma realizacji

w przypadku studiów
stacjonarnych
w wybranym dniu
tygodnia – praktyka
śródsemestralna
UWAGA:
student ma możliwość
realizacji praktyki we
wcześniejszym terminie
pod warunkiem, że
zaliczył całą praktykę z
semestru 4.

w przypadku studiów
stacjonarnych w
wybranych
2 dniach tygodnia –
praktyka śródsemestalna
UWAGA:
student ma możliwość
realizacji praktyki we
wcześniejszym terminie
pod warunkiem, że

Miejsce realizacji
praktyk

gabinety,
przychodnie,
oddziały, zakłady
realizujące
świadczenia
medyczne

oddziały szpitalne i
sanatoryjnych o
danym profilu

Termin

01.10.2018
do
30.01.2019

18.02.2019
do
12.06.2019
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Lp

Semestr

Wymiar
praktyk

Rodzaj praktyki

Ilość godzin

Miejsce realizacji
praktyk

Forma realizacji

Termin

zaliczył całą praktykę z
semestru 5.

pulmonologii,
ortopedii
i chirurgii

2. Studenci II roku, kierunek: fizjoterapia, którzy rozpoczęli studia 2.10.2017 roku, studia stacjonarne
magisterskie, realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

Rodzaj
praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin
11 dni po 8 h

1.

Pracownia
fizykoterapii

90 godz.

Pracownia
kinezyterapii

90 godz.

1 dzień po 2 h

IV
11 dni po 8 h
1 dzień po 2 h

Forma
realizacji
w przypadku studiów
stacjonarnych w
wybranym dniu
tygodnia – praktyka
śródsemestralna oraz w
formie ciągłej
„wakacyjnej”

Miejsce realizacji praktyk

Termin

gabinety, przychodnie,
oddziały, zakłady realizujące
świadczenia medyczne

18.02.2019
do
20.09.2019

3. Studenci I roku, kierunek: fizjoterapia, którzy rozpoczną studia 1.10.2018 roku, studia stacjonarne
magisterskie, będą realizować praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

1

II

Rodzaj
praktyki
Pracownia
fizykoterapii
Pracownia
kinezyterapii

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Forma
realizacji

Miejsce realizacji praktyk

Termin

30 godz.

5 dni po 6 h

30 godz.

5 dni po 6 h

w przypadku studiów
stacjonarnych w formie
ciągłej „wakacyjnej”

gabinety, przychodnie,
oddziały, zakłady realizujące
świadczenia medyczne

08.07.2019
do
20.09.2019

§4

1. Studenci III roku, kierunek: pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia 3.10.2016 roku, studia
stacjonarne licencjackie, realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

Rodzaj praktyki

1

V

Podstawowa opieka
zdrowotna
Anestezjologia i
pielęgniarstwo w
zagrożeniu życia
Chirurgia i
pielęgniarstwo
chirurgiczne

2

VI

Neurologia i piel.
Neurologiczne
Psychiatria i
pielęgniarstwo
psychiatryczne
Rehabilitacja i piel.
Niepełnosprawnych

Wymiar
praktyk
120 godz.

40 godz.

160 godz.

80godz.

40godz.

80godz.

Ilość godzin
15 dni po 8 h
lub
12 po 10h
5 dni po 8 h
lub
4 dni po 10 h
20 dni po 8 h
lub
16 dni po10h
10 dni po 8 h
lub
8 dni po 10 h

Forma
realizacji

Miejsce realizacji
praktyk
Zakłady
Podstawowej opieki
zdrowotnej
Oddział OIOM i
sale intensywnego
nadzoru

Termin
do
31.01.2019

Oddział
chirurgiczny
praktyka w systemie
śródsemestralnym jako praktyka ciągła

Oddział
neurologiczny

5 dni po 8 h
lub
4 dni po 10 h

Oddział
psychiatryczny

10 dni po 8 h
lub
8 dni po 10 h

Oddziały
rehabilitacyjne

do 13
czerwca
2019r.
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2. Studenci II roku, kierunek: pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia 2.10.2017 roku, studia
stacjonarne licencjackie, realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

1

Semestr

III

IV
2

Rodzaj praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość
godzin

Opieka paliatywna

40 godz.

5 dni
po 8 h lub
4 po 10h

Choroby
wewnętrzne i
pielęgniarstwo
internistyczne
Położnictwo,
ginekologia i
piel.poł.-ginek.
Pediatria i
pielęgniarstwo
pediatryczne
Geriatria i
pielęgniarstwo
geriatryczne

160 godz.

40 godz.

160 godz.
80 godz.

Forma
realizacji
Praktyka
śródsemestralnapraktyka ciągła

20 dni po
8h lub 16
dni po10h
5 dni
po 8 h lub
4 po 10h
20 dni po
8h lub 16
dni po10h
10 dni
po 8 h lub
8 dni po
10 h

Miejsce realizacji
praktyk

Termin
od
25.01.2019r.
do
31.01.2019 r.

Zakład opieki
paliatywnej
oddział chorób
wewnętrznych

Wybrana praktyka
interna lub chirurgia
śródsemestralna lub
wakacyjna w formie
praktyki ciągłej

oddział położniczoginekologiczny

do 20
Września
2019 r.

oddział pediatryczny
oddział geriatryczny,
oddział wewnętrzny z
pododdziałem
geriatrycznym

3. Studenci I roku, kierunek: pielęgniarstwo, którzy rozpoczną studia 1.10.2018 roku, studia stacjonarne
licencjackie, będą realizować praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

Rodzaj praktyki

Wymiar
praktyk

II

Podstawowa opieka
zdrowotna

80 godz.

II

Podstawy
pielęgniarstwa

120
godz.

1

Ilość godzin

Forma
realizacji

Miejsce realizacji praktyk

10 dni po 8 h
lub
8 dni po 10 h
15 dni po 8 h
lub
12 dni po 10 h

praktyka
wakacyjna
w formie
ciągłej

do 20
Zakłady Podstawowej opieki
Września
zdrowotnej
2019.
do 20
Oddziały podstawowe i
Września
opiekuńcze
2019.

Termin

STUDENCI STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU: PIELĘGNIARSTWO

praktyki zawodowe trwają od października 2018 r. do końca stycznia 2019 r.
1. Studenci I roku, kierunek: pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia 1.10.2018 roku, studia magisterskie,
będą realizować praktykę wg harmonogramu:
Rodzaj praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Forma
realizacji

Miejsce realizacji praktyk

Termin

I

Zarządzanie w
pielęgniarstwie

20 godz.

3 dni po 8 godz.
(minus 4 godz.)

praktyka
śródsemestralna

placówki ochrony zdrowia
(stanowiska zarządzające)

Do 30
stycznia 2019 r.

II

Dydaktyka
medyczna

praktyka
śródsemestralna

uczelnie medyczne,
placówki oświatowowychowawcze prowadzące
nauczanie na kierunku
opiekun medyczny

Do 30
czerwca 2019 r.

II

Opieka
pielęgniarska w
chorobach
przewlekłych
układu
oddechowego

praktyka
śródsemestralna
ciągła

oddział pulmonologiczny,
oddział internistyczny

Do 30
czerwca 2019 r.

Lp

Semestr

1

2

20 godz.

20 godz.

3 dni po 8 godz.
(minus 4 godz.)

3 dni po 8 godz.
(minus 4 godz.)
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Lp

Rodzaj praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Forma
realizacji

Miejsce realizacji praktyk

Termin

II

Opieka
pielęgniarska.
nad chorymi ze
schorzeniami
naczyń

40 godz.

5 dni po 8 godz.

praktyka
śródsemestralna
ciągła

oddział chirurgii
naczyniowej

Do 30
czerwca 2019 r.

II

Intensywna
terapia

40 godz.

5 dni po 8 godz.

praktyka
śródsemestralna
ciągła

OIOM

Do 30
czerwca 2019 r.

Semestr

3. Studenci II roku, kierunek: pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia 2.10.2017 roku, studia
magisterskie, realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

1

Semestr

Rodzaj praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Forma
realizacji

III

Opieka
pielęgniarska w
chorobach
przewlekłych
nerek

20 godz.

3 dni po 8 godz.
(minus 4 godz.)

praktyka
śródsemestralna
ciągła

Miejsce realizacji praktyk

Termin

oddział urologiczny,
nefrologiczny, stacja dializ

Do 30
stycznia 2019 r.

§5

1. Studenci III roku, kierunek: wychowanie fizyczne studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia
1.10.2016 r. realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp

Semestr

Rodzaj
praktyki

1

V

Praktyka
zawodowa

2

VI

Praktyka
zawodowa

Wymiar
praktyk

Ilość
godzin

Forma
realizacji

120
godz.

20 dni
po 6 h
dziennie

Praktyka
semestralna

120
godz.

15 dni
po 8 h
dziennie

Praktyka
semestralna

Miejsce realizacji praktyk

Termin

Szkoła Podstawowa - klasa VII-VIII

04.10.2018 –
18.01.2019

Trener personalny:
Lady Fitness Center – ul. Cieplicka 83
Fitness Club Fabryka – ul. Okrzei 2-4
Aerobik Fitness Club ,,Explosive” – ul.
Moniuszki 9
Fabryka Formy – Galeria Sudecka – ul. JPII
51
oraz
fitness kluby w największych hotelach
(Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów), a
także trenerzy personalni pracujący na
zasadach działalności gospodarczej
(zarejestrowane firmy), kluby fitness,
siłownie, inne.

18.02.2019 –
12.06.2019

2. Studenci II roku, kierunek: wychowanie fizyczne studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia
1.10.2017r. realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp.

Semestr

Rodzaj
praktyki

Wymiar
praktyk

Ilość godzin

Forma
realizacji

1

III

Praktyka
zawodowa

60 godz.

10 dni po 6 h
dziennie

Praktyka
semestralna

Szkoła Podstawowa klasa I - III

04.10.2018 –
18.01.2019

2

IV

Praktyka
zawodowa

120 godz.

20 dni po 6 h
dziennie

Praktyka
ciągła

Szkoła Podstawowa klasa IV-VI

02.09.2019 –
27.09.2018

Miejsce realizacji
praktyk

Termin
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3. Studenci I roku, kierunek: wychowanie fizyczne studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia 1.10.2018
r. realizują praktykę wg harmonogramu:
Lp.

Semestr

Rodzaj
praktyki

1

II

Praktyka
zawodowa

Wymiar
praktyk
60godz.

Ilość godzin

Forma
realizacji

10 dni po 6 h
dziennie

Praktyka ciągła

Miejsce realizacji
praktyk
Przedszkole

Termin
02.09.2019 –
27.09.2019

