
UCHWAŁA NR 32/2020 

SENATU  

KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  

W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 5 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie: zmian w programie studiów przeniesienia praktyk zawodowych, w związku 

z pandemią COVID – 19 

 

Na podstawie: art. 28 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce(Dz. U. poz. 1668 zpóźn. zm.) uchwala się co następuje:  

 

 

§ 1 

Przenosi się realizację przedmiotu pielęgniarstwo epidemiologiczne na kierunku 

pielęgniarstwo studia drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w liczbie 20 godzin 

ćwiczeń w MCSM.  

§ 2 

Przenosi się realizację praktyk zawodowych kierunku dietetyka według następujących zasad:  

1) Praktyka wstępna w kuchni ogólnej i dziale żywienia – 120 godzin dydaktycznych 

4 punkty ECTS  z semestru 2 na semestr 3. Semestr 2 kończy się uzyskaniem 26 

punktów ECTS, semestr 3 kończy się uzyskaniem 33 punktów ECTS.  

2) Praktyka z zakresu technologii potraw 80 godzin 2 punkty ECTS z semestru 4 na 

semestr 5. Semestr 4 kończy się uzyskaniem 28 punktów ECTS, semestr 5 kończy się 

uzyskaniem 32 punktów ECTS.  

§ 3 

Przenosi się realizację praktyk zawodowych kierunku wychowanie fizyczne według 

następujących zasad:  

1) Praktyka zawodowa w przedszkolu lub zespole wychowania przedszkolnego 60 

godzin dydaktycznych 2 punkt ECTS z semestru 2 na semestr 4.  

2) Obóz letni 45 godzin dydaktycznych 2 punkty ECTS z semestru drugiego na 

semestr 4. Semestr 2 kończy się uzyskaniem 29 punktów ECTS, semestr 4 kończy się 

uzyskaniem 37 punktów ECTS.  

3) Praktyka zawodowa w szkole podstawowej w klasach IV-VI, wymiar 120 godzin 

dydaktycznych 4 punkty ECTS z semestru 4 na semestr 6. 

Semestr 4 kończy się uzyskaniem 26 punktów ECTS, semestr 6 kończy się zyskaniem 

33 punktów ECTS. 



§ 4 

Przenosi się realizację praktyk zawodowych kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

według następujących zasad:  

1) Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 40 godzin 

dydaktycznych 1 punkt ECTS z semestru 4 na semestr 5.  

2) Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin dydaktycznych 4 punkty ECTS z 

semestru 4 na semestr 5.  

3) Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 160 godzin dydaktycznych 4 

punkty ECTS z semestru 4 na semestr 5. 

4) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin 2 punkty ECTS  z semestru 4 na 

semestr 5. Semestr 4 kończy się uzyskaniem 24 punktów ECTS, semestr 5 kończy się 

uzyskaniem 42 punktów ECTS.  

5) Podstawy pielęgniarstwa 120 godzin dydaktycznych 4 punkty ECTS z semestru 2 na 

semestr 3.   

6) Podstawowa opieka zdrowotna 80 godzin dydaktycznych 2 punkty ECTS z semestru 

2 na semestr 3. Semestr 2 kończy się uzyskaniem 25 punktów ECTS, semestr trzeci 

kończy się uzyskaniem 33 punktów ECTS.  

§ 5 

Przenosi się realizację praktyk zawodowych kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia 

według następujących zasad:  

1) Wentylacja mechaniczna 40 godzin dydaktycznych 2 punkty ECTS z semestru 2 na 

semestr 3.  

2) Pracownia endoskopii 40 godzin dydaktycznych 2 punkty ECTS z semestru 2 na 

semestr 3. Semestr drugi kończy się kończy się uzyskaniem 24 punktów ECTS, semestr 

3 kończy się uzyskaniem 35 punktów ECTS.  

 

§ 6 

Przesuwa się realizację praktyk zawodowych kierunku fizjoterapia jednolite studia 

magisterskie do 30 września 2020. 

 

§ 7 

W przypadku praktyk przeniesionych znosi się zasadę realizacji praktyki w formie ciągłej oraz 

dopuszcza się realizację praktyk zawodowych w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

  



§ 8 

 Realizację uchwały powierza się Rektorowi.  

§ 9 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


