Obor Diplomovaný nutriční terapeut – kombinované studium
Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni otevírá ve školním roce 2018/19 1. ročník
kombinovaného studia Diplomovaný nutriční terapeut. Studium je tříleté a ukončené
absolutoriem.
Kombinovaná forma vzdělávání je z obsahového hlediska plně rovnocenná s denní formou
a je vhodná pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou studovat denní formu. Především to
jsou výdělečně činní uchazeči, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, uchazeči pečující o děti
nebo příbuzné, uchazeči studující v rámci dalšího vzdělávání dospělých nebo rekvalifikace.
Jedná se o kombinaci dálkové a denní formy vzdělávání. Předpokladem úspěšného studia je
účastnit se konzultací v rámci období a dále pak samostatné studium literatury, včetně studia z CD,
internetu, e-learningu, apod. (dálková forma) a realizovat praktickou výuku (denní forma).
Praktická výuka zahrnuje Nutriční a dietologickou praxi a Odbornou praxi.
Nezbytností a důležitostí pro studenta kombinované formy vzdělávání je přístup k osobnímu
počítači a alespoň občasný přístup k počítači připojenému k internetu. Během konzultací
(teoretické výuky) jsou probírány pouze nejobtížnější celky obsahu daného modulu
a předány odkazy na studijní opory.
Teoretické konzultace se budou konat jeden den v týdnu (pondělí) v čase cca 8.00 – 17.30
hodin.
V úterý 1x za 14 dní bude probíhat praktická výuka v nemocničním zařízení pod vedením
odborných vyučujících nebo odborných mentorů v čase od 7,30 – 12,30 hodin.
Student nepracující na pozici nutričního asistenta nebo asistenta nutričního terapeuta plní praxi
(odbornou i nutriční dietologickou) v plném rozsahu, tj. 1.520 hodin za celé studium.
Student pracující na pozici nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta (dietní sestry) bude mít
uznanou praxi (odbornou i nutriční dietologickou) po individuálním posouzení, minimálně však
50%.
Bližší informace o organizaci výuky budou poskytnuty studentům při Dnu otevřených dveří
9.4.2018 a na začátku studia.
Další informace je možné získat na lisova@zdravka-plzen.cz.
Přihlášky na první kolo přijímacího řízení lze podat na studijním oddělení VOŠZ
do 31.5.2018.

