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Opis zasad i formy odbywania praktyk 

Studentów kierunku Садоводство / Horticulture o profilu praktycznym obowiązuje 

praktyka zawodowa trwająca 24 tygodnie. Praktyka jest realizowana podczas III roku 

studiów w semestrze 6. Zalecanymi instytucjami do odbywania praktyki są gospodarstwa i 

firmy ogrodnicze. 

Organizacją tych praktyk oraz nadzorem nad ich realizacją zajmują się pracownicy Działu 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Dziekan. Uczelnia kieruje studentów do 

gospodarstw i firm z branży ogrodniczej, z którymi ma podpisane stosowne umowy. Uczelnia 

umożliwia też studentowi samodzielne wyszukanie miejsca odbycia praktyki, co pozwala na 

dostosowanie jej do indywidualnych preferencji studenta, a w efekcie zdobycie niezbędnego 

doświadczenia w późniejszym poruszaniu się na rynku pracy. Studenci kierunku 

Садоводство / Horticulture mają możliwość realizacji praktyki zawodowej również za 

granicą, jeżeli spełnia ona wymogi programu praktyk. 

Celem praktyki jest przygotowanie studentów do wykonywania przyszłego zawodu oraz 

stworzenie warunków do rozwoju aktywności na rynku pracy. W czasie praktyki studenci 

uczą się technologii produkcji oraz podstawowych prac wykonywanych w sadzie, szkółce a 

także w uprawie warzyw i roślin ozdobnych w tunelach i szklarniach oraz zasad integrowanej 

ochrony roślin. Ponadto, zapoznają się z elementami organizacji i funkcjonowania 

gospodarstwa ogrodniczego – schematem organizacyjnym, logistyką, organizacją stanowisk 

pracy, dyscypliną i kulturą pracy. Bardzo istotną rolę pełni też zapoznanie się z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie stanowiskowe. 

Studenci sporządzają indywidualne sprawozdania (dzienniki praktyk) z przebiegu praktyk, 

których treść jest potwierdzana przez zakład pracy i stanowi podstawę do uzyskania 

zaliczenia praktyk. Nadzór nad realizacją praktyk prowadzi pracownik Działu Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego, zaś w zakładzie pracy jest to wskazana osoba prowadząca 

nadzór bezpośredni (zakładowy opiekun praktyk, właściciel firmy). Podczas praktyk 

pracownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego może kontaktować się  

z wybranym zakładem pracy w celu zasięgnięcia informacji o przebiegu praktyk. 

Zrealizowanie praktyki zakończonej egzaminem związane jest z uzyskaniem przez studenta  

32 punktów ECTS, na które składa się między innymi: 

- szkolenie BHP i szkolenie stanowiskowe, 

- instruktaż stanowiskowy dotyczący pracy na przydzielanych w ramach 

praktyki stanowiskach, 

- konsultacje z personelem w zakresie szczegółów dotyczących wykonywanych 

prac, 

- studiowanie udostępnionych materiałów wewnętrznych dotyczących 

funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej firmy, 
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- raportowanie przełożonemu dotyczące zrealizowanych prac, 

- prowadzenie dzienniczka praktyk. 

 


