




„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu 

Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Staż odbył sięw dniach 3 – 24 lutego 2018r. w Bradze 



Basic Hotel Braga by Axis





Clínica Veterinária Carandá is a team of 

professionals that provides medical 

care and surgical to domestic animals.

The address of our clinic:

Praça Araújo Carandá 32

4715-004 BRAGA



Personel składał się z:/The staff consisted of:

� Lekarz weterynarii/ Veterinarian – Antonio Bastos

�Dwóch pielęgniarek/Nurses – Vera Cerqueira oraz 

Karolina Pinto 



W klinice znajdowało się 6 pomieszczeń:

There were 6 rooms in the clinic:

• recepcja z poczekalnią

reception with a waiting 

room

• gabinet lekarski

doctor's office



• pomieszczenie 

gospodarcze wraz z 

toaletą

utility room with a 

toilet

• sala zabiegowa

treatment room 



• pomieszczenie z boksami 

dla zwierząt

room with boxes for animals





• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i profilaktycznych 

zwierząt

performing care and preventive treatments of animals

• podawanie zastrzyków oraz podpinanie kroplówki

giving injections and hosing a drip

• asystowanie/poskramianie zwierząt przy zabiegach

assisting / taming animals during treatments

• zmienianie opatrunków 

changing dressings

• porządkowanie miejsca pracy

ordering a place of work



• określanie zachowania behawioralnego zwierząt

determining the behavioral behavior of animals

• dobieranie narzędzi do poskramiania zwierząt

choosing tools to tame animals

• wykonywanie czynności związanych z opieką nad zwierzętami z 

kontuzjami oraz zwierzętami leczonymi

performing activities related to the care of animals with injuries and 

treated animals

• mycie, sterylizacja i konserwacja narzędzi

washing, sterilization and maintenance of tools

• dobieranie rodzaju i ilości podawanej karmy w zależności od stanu 

zdrowia zwierzęcia

choosing the type and amount of feed fed depending on the animal's 

health condition











Codzienne spacery po Bradze w czasie lunchu, dzięki którym mogłyśmy 

dostrzec jej piękno. Kosztowanie smakołyków kuchni portugalskiej. 

Udział w wycieczkach odbywających się na weekendach, do: 

Porto, Lizbony, Bom Jezus,  Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Fatima.





















Pastéis de nata Francesinha

Tibia Porco à alentejana




