
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 31/2009 

Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

1. Studenci I roku, kierunek: Pielęgniarstwo Pomostowe, Typ A którzy rozpoczęli studia 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009, studia niestacjonarne, będą 
realizować praktykę wg harmonogramu:  

 

Lp Semestr 
Rodzaj 

praktyki 
Wymiar 
praktyk 

Forma 
realizacji 

Miejsce realizacji 
praktyk 

Termin 

Podstawy 
pielęgniarstwa 

80 godz. 

 Zakład 
pielęgnacyjno-
opiekuńczy; 
oddział chorób 
wewnętrznych; 
oddział 
chirurgiczny 

Chirurgia i 
pielęgniarstwo 
chirurgiczne 

80 godz. 
 
Oddział 
chirurgiczny 

1 po I sem. 

Interna i 
pielęgniarstwo 
internistyczne 

80 godz. 

 wakacyjna lub 
śródsemestralna 
 

Oddział 
internistyczny 

30.06. 2009 
do 

15.09.2009 
 

 
 
2. Studenci I roku, kierunek: Pielęgniarstwo Pomostowe, Typ C którzy rozpoczęli studia w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009, studia niestacjonarne, będą 
realizować praktykę wg harmonogramu:  

 

Lp Semestr 
Rodzaj 

praktyki 
Wymiar 
praktyk 

Forma 
realizacji 

Miejsce realizacji 
praktyk 

Termin 

Podstawy 
pielęgniarstwa 

80 godz. 

 Zakład 
pielęgnacyjno-
opiekuńczy; 
oddział chorób 
wewnętrznych; 
oddział 
chirurgiczny 

Chirurgia i 
pielęgniarstwo 
chirurgiczne 

100 godz. 
Oddział 
chirurgiczny 
 

1 po I sem. 

Interna i 
pielęgniarstwo 
internistyczne 

120 godz. 

 wakacyjna lub 
śródsemestralna 
 

Oddział chorób 
wewnętrznych 

30.06. 2009 
do 

15.09.2009 
 

 
 
3. Studenci I roku, kierunek: Pielęgniarstwo Pomostowe, Typ D którzy rozpoczęli studia 

20.10.2008 roku, studia niestacjonarne, będą realizować praktykę wg harmonogramu:  
 

Lp Semestr 
Rodzaj 

praktyki 
Wymiar 
praktyk 

Forma 
realizacji 

Miejsce realizacji 
praktyk 

Termin 

Podstawy 
pielęgniarstwa 

60 godz. 

 Zakład 
pielęgnacyjno-
opiekuńczy; 
oddział chorób 
wewnętrznych; 
oddział 
chirurgiczny 

1 po I sem. 

Chirurgia i 
pielęgniarstwo 
chirurgiczne 

120 godz. 

 wakacyjna lub 
śródsemestralna 

Oddział 
chirurgiczny 
 

30.06. 2009 
do 

15.09.2009 
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Interna i 
pielęgniarstwo 
internistyczne 

120 godz. 
Oddział chorób 
wewnętrznych 

Anestezjologia 
i 

pielęgniarstwo 
w zagroŜeniu 

Ŝycia 

30 godz. 
Oddział 
anestezjologii i 
intensywnej terapii 

Neurologia i 
pielęgniarstwo 
neurologiczne 

80 godz. Oddział neurologii 

  

Psychiatria i 
pielęgniarstwo 
psychiatryczne 

40 godz. 

 

Oddział 
psychiatryczny 

 

 
1. Studenci I roku kierunek: Wychowanie Fizyczne, którzy rozpoczęli studia semestrze 

zimowym roku akademickiego 2008/2009, studia stacjonarne i niestacjonarne, – z drugim 
rodzajem zajęć: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna będą realizować praktykę wg 
harmonogramu:  

 

Lp Semestr 
Rodzaj 

praktyki 
Wymiar 
praktyk Ilo ść godzin 

Forma 
realizacji 

Miejsce 
realizacji 
praktyk 

Termin 

1 
po II 
sem. 

pedagogiczna 
4 tyg.  

(80 godz.) 

20 dni 
po 4 godz. 
dziennie 

 praktyka ciągła 
 Szkoła 

podstawowa 
klasy I-VI 

1.09. 2009 
do 

 25.09.2009 
 

 
 


