
Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia 

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku: Biologia 

III rok studiów 

 

Student III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia w 

trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 

4 tygodnie 

 

Cele i efekty praktyk 

Praktyki studenckie mają na celu: 

 poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej 

wykorzystania,  

 zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,  

 kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z 

miejscem  odbywania praktyki,  

 poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału 

kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,  

 doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego 

zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za  powierzone zadania.  

Organizacja praktyk 

1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada  wyznaczony przez Dziekana 

Opiekun ds. praktyk. dr hab. Anna Wójtowicz 

2. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu 

ds. obsługi praktyk. 

Miejsce odbywania praktyk 

1. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, placówkach służby 

zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych 

jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem 

kierunku studiów. 

Przykładowe miejsca praktyk: Laboratoria Analityczne i Mikrobiologiczne przy 

szpitalach, przychodniach, gabinetach weterynaryjnych, Stacje SANEPIDU, Stacje 

doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego, Ośrodki Hodowli Zwierząt Gospodarskich, 

Ogrody Zoologicznych, Parkach Narodowych. 

 

2. Studenci odbywają praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie 

Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin 

dydaktycznych przewidzianych planem studiów. 

Obowiązki odbywającego praktykę 

1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania 

praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki. 

2. Zasadniczym dokumentem jest dziennik praktyk, który student pobiera w 

Dziekanacie, wypełnia podczas praktyki i potwierdza w Zakładzie pracy. 



3. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien: 

 uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w wybranej  

Firmie/Instytucji;  

 uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Opiekuna ds. praktyk;  

3. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a 

ponadto do: 

 przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet,  

 przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,  

 przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,  

 przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony 

poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.  

Warunki zaliczenia praktyki 

1. Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun ds. praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu 

praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki w dzienniczku praktyk oraz rozmowy 

dotyczącej zdobytej podczas praktyki wiedzy. 

2. W dzienniczku praktyk winno znaleźć się poświadczenie o odbyciu praktyki w 

Firmie/Instytucji zawierające: 

 dane Firmy/Instytucji,  

 dane studenta,  

 termin i wymiar godzin praktyki,  

 zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,  

 imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.  

2. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Opiekuna Dziekana ds. 

praktyk wpisu do indeksu wg obowiązujących na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt 

zasad. 

3. Zaliczenie praktyki jest związane z zaliczeniem roku, w którym powinna być ostatecznie 

zrealizowana. Nieodbycie lub niezaliczenie praktyki wiąże się z koniecznością jej 

powtórzenia. 

4. Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. 

 

 

 

  


