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Opis zasad i formy odbywania praktyk 

 

 Na kierunku leśnictwo profil praktyczny obowiązuje praktyka zawodowa trwająca  6 

miesięcy co stanowi 24 tygodnie (razem 960 godz., tj. 32 pkt. ECTS). Wymiar praktyk jest 

zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia oraz z rozporządzeniem Rektora UP w 

Lublinie.  

 Celem praktyki dyplomowej jest zapoznanie studenta z zawodem leśnika w codziennej 

pracy w jednostkach PGL LP, organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, a 

także w gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem. Zalecanymi instytucjami do 

odbywania praktyki są: struktury organizacyjne Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej, leśne zakłady naukowo-badawcze, parki narodowe, a także w organy 

zajmujące się ochroną przyrody i środowiska. Celem praktyki zawodowej w LP jest 

zastosowanie i poszerzenie umiejętności praktycznych i wiedzy studenta w zakresie 

gospodarki nasiennej, szkółkarstwa, odnowień naturalnych i sztucznych, pielęgnowania lasu, 

prognozowania stopnia zagrożenia drzewostanów, technologii stosowanych przy 

pozyskiwaniu drewna, zasad organizacji pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe, a także zdobycie doświadczenia praktycznego przy wykonywaniu różnorodnych prac 

w gospodarstwie leśnym i rozbudzenie zamiłowania do zawodu leśnika.  Celem praktyki 

realizowanej w Parkach Narodowych jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami 

ochrony flory i fauny oraz przyrody nieożywionej na terenie parku i jego otuliny oraz 

zasadami udostępniania Parków dla turystów. Ponadto student zapoznaje się z florą i fauną 

charakterystyczną dla danego Parku ze szczególnym  uwzględnieniem gatunków rzadkich i 

prawnie chronionych. Student zapoznaje się z opracowaniami planów ochrony przyrody 

Parków Narodowych. Celem praktyki odbywanej w BULiGL jest zapoznanie studentów z 

oprogramowaniem wykorzystywanym do prac terenowych oraz kameralnych w ramach 

Urządzania Lasu, m in. z sprzętem pomiarowym, odbiornikami GPS, oprogramowaniem 

wykorzystywanym podczas prac Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL), jak i 

oprogramowaniem mobilnym do prac taksacyjnych. Ponadto celem jest zapoznanie z pracami 

terenowymi podczas zakładania powierzchni kołowych oraz opracowaniem bazy danych 

taksacyjnych w programie TAKSATOR. 

Efekty kształcenia w zakresie modułu praktyka zawodowa zmierzają do tego, aby 

absolwent zdobył podstawową wiedzę o współczesnych problemach w zakresie produkcji  

leśnej oraz związanych z ochroną przyrody w  Parkach Narodowych. Zdobędzie także 

umiejętności dzięki którym będzie potrafił podejmować standardowe działania: w zakresie 

gospodarki leśnej i urządzania lasu oraz z zakresu ochrony flory i fauny ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków zagrożonych. Będzie potrafił również sporządzać opracowania 

WISL, siedliskowe i fitosocjologiczne, jak tez zastosować zdobytą wiedzę z zakresu 

technologicznych aspektów produkcji leśnej w praktyce. Efekty kształcenia umożliwiają 

studentowi wykorzystanie wiedzy z zakresu leśnictwa i urządzania lasu dla celów obecnej i 

przyszłej gospodarki leśnej i rozwoju gospodarki kraju, jak też zastosowanie zdobytej wiedzy 

z zakresu ochrony przyrody w praktyce. Student będzie potrafił działać w sposób 

przedsiębiorczy i odpowiedzialny oraz współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej 

różne role. 

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 wskazana osoba prowadząca nadzór 
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bezpośredni (zakładowy opiekun praktyk). 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, 

- raportowanie przełożonemu dotyczące zrealizowanych prac, 

- prowadzenie dzienniczka praktyk,  

- przygotowanie do egzaminu,  

- egzamin.  

  Szczegółowe zasady odbywania praktyki przez studentów określa Regulamin praktyki na 

kierunku leśnictwo na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie.  

 


