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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Studenci kierunku gospodarka przestrzenna na studiach stacjonarnych i niestacjonar-

nych pierwszego stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w wy-

miarze 4 tygodni,  zgodnie z planem studiów i standardami kształcenia  dla kierunku 

gospodarka przestrzenna (Dz.U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166). 

2. Praktyki zawodowe są realizowane po zakończeniu 6 semestru zajęć dydaktycznych. 

Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż do końca sesji poprawkowej  

6 semestru.  

3. Praktyki powinny odbywać się w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, 

agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, pracowniach projektowych, zespołach 

przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, re-

gionalnym i krajowym. Powinny odpowiadać treściom i efektom kształcenia na kie-

runku gospodarka przestrzenna, określonym w planie studiów. 

4. Praktykę można odbywać w jednej lub kilku firmach lub instytucjach. 

5. Za formalną organizację i przebieg praktyk odpowiada kierownik ds. praktyk studenc-

kich, zaś za stronę merytoryczną opiekunowie praktyk powołani przez Dziekana Wy-

działu Przyrodniczego, bądź z upoważnienia Dziekana przez Dyrektora Instytutu 

Agronomii. 

6. Z tytułu odbywania praktyki student nie otrzymuje wynagrodzenia. 

7. W przypadku odbywania przez studentów praktyki poza miejscem jego zamieszkania 

Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem             

i przejazdem do miejsca odbywania praktyki. 

 

2. CELE PRAKTYKI 

1. Przygotowanie studenta do pracy w zespole i poznanie znaczenia oraz wartości pracy 

na różnych stanowiskach. 

2. Zweryfikowanie i zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej, uzyskanej w trakcie 

pierwszych trzech lat studiów. 

3. Ułatwienie absolwentowi znalezienia miejsca pracy przez osobisty kontakt z poten-

cjalnymi pracodawcami.  

4. Stworzenie studentowi możliwości pozyskania tematu pracy dyplomowej inżynier-

skiej oraz materiałów do części praktycznej pracy. 

 

 

 

 



3. ZAKRES PRAKTYKI 

1.  Zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami: 

 przepisami prawnymi z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzenne-

go; 

 procesem opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 procedurą przetargową i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej; 

 praktycznym zastosowaniem oprogramowań i urządzeń, realizujących proces plani-

styczny; 

 procedurą tworzenia prac planistycznych i obiegiem dokumentacji; 

 technologią i organizacją prac wykonawczych; 

 sporządzaniem dokumentacji finansowej; 

 współpracą z innymi instytucjami i ze społecznością lokalną. 

2.  Poznanie wymogów do zatrudnienia na wybranych stanowiskach poprzez udział w pra-

cach dotyczących: 

 stosowania przepisów prawnych związanych z gospodarką przestrzenną i planowa-

niem przestrzennym; 

 analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;  

 opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz planów miejscowych; 

 strategii rozwoju, programów kształtowania i ochrony środowiska oraz innych działań 

na rzecz rozwoju lokalnego; 

 procedur formalno-prawnych opracowywania planów miejscowych; 

 procesu wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej; 

 przygotowywania opracowań  związanych z  ochroną środowiska; 

 doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji i współpracy w opracowywaniu 

programów rewitalizacji; 

 doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; 

 stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej           

w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią; 

 opracowywania, gromadzenia i obiegu informacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

 

 

 

 



4. ORGANIZACJA PRAKTYKI 

1. Student odbywa praktykę na podstawie porozumienia o organizacji praktyk studenc-

kich z danym zakładem pracy, firmą, bądź urzędem i skierowania, wydanego przez 

Uczelnię (wzór porozumienia w załączeniu). 

2. Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki sprawują opiekunowie praktyk ze 

strony Uczelni oraz opiekunowie ze strony instytucji przyjmujących na praktyki, 

upoważnieni przez kierownika danej jednostki. 

3. Przed rozpoczęciem praktyki student otrzymuje niezbędne dokumenty, tj.: porozumie-

nie o organizacji praktyk studenckich z daną firmą, bądź urzędem, skierowanie            

i  dzienniczek praktyk. 

4.  Do obowiązków studenta w zakresie odbywania praktyki należy: 

 zgłoszenie się w wyznaczonym terminie do miejsca odbywania praktyki; 

 odbycie obowiązkowych szkoleń, wymaganych przez zakład pracy; 

 stosowanie się do obowiązujących w miejscu odbywania praktyk regulaminów          

i przepisów; 

 stosowanie się do poleceń przełożonego i zakładowego opiekuna praktyk; 

 przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

 zawiadamianie zakładu pracy i opiekuna praktyk o nieobecności na praktyce i jej 

przyczynach; 

 realizowanie programu praktyki. 

 

5. ZALICZENIE PRAKTYKI 

1. Student odbywający praktykę obowiązany jest prowadzić dzienniczek praktyk (wzór 

dzienniczka w załączeniu), w którym odnotowuje swoje codzienne czynności, waż-

niejsze informacje, zapisy analityczne oraz swoje uwagi i opiekuna praktyki.  

2. Ostatniego dnia praktyki student ma obowiązek uczestniczenia w konfrontacji słownej 

z opiekunem praktyki, w celu omówienia zrealizowanego programu praktyki i otrzy-

mania zaświadczenia z krótką opinią i oceną z praktyki (wzór zaświadczenia w załą-

czeniu).  

3. Praktyka kończy się zaliczeniem ustnym z oceną przed Komisją kierunkową, powoła-

ną przez Dziekana Wydziału Przyrodniczego, bądź z upoważnienia Dziekana Dyrek-

tora Instytutu Agronomii. 

4.  Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub pro-

wadzący własną działalność gospodarczą, związaną z kierunkiem studiów może, ubie-

gać się o zaliczenie wykonanej pracy jako praktyki po przedstawieniu zaświadczenia  



o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju         

w oparciu o przedstawiony i uprzednio zaakceptowany program praktyki, zaświadcze-

nie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu (dzienniczek praktyk). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Przyrodniczy 

INSTYTUT AGRONOMII 

 

 

 

DZIENNICZEK PRAKTYK 

 

 

………………………………………. 

Imię i nazwisko studenta 

 

 

 

 

 

…………………… 

Nr albumu 

 

 

 

 

………………………………….. 

Termin praktyki 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Nazwa zakładu pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć zakładu i podpis zakładowego opiekuna praktyk 

 



 

 

(pieczęć zakładu pracy)                                                            (miejscowość, data) 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 

Pan(i) …………………………………………………………………………………………... 

student (ka) …………………………………………………………………………………… 

przebywał (a) na praktyce z zakresu Gospodarki przestrzennej w naszym zakładzie 

w okresie od ……………………………………    do ………………………………………. 

W wyniku odbytej praktyki i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej student (ka) 

otrzymał (a) następujące oceny: 

- za systematyczną realizację programu praktyki ………………………………………… 

- za pracę wykonawczą w poszczególnych działach ……………………………………. 

- za umiejętność rozwiązywania postawionych zadań  …………………………………. 

- za zdolności organizacyjne i stosunek do wykonywanych obowiązków ……………. 

 

 

      Ogólna ocena praktyki ………………………... 

 

Krótka opinia wraz ze wskazaniem dziedziny, w której student (ka) wykazał (a) 

szczególne zainteresowania:  …………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………...

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

Opiekun                                                                            Kierownik zakładu pracy 

 

 

 



 

 

 

ZASADY PROWADZENIA DZIENNICZKA PRAKTYK 

 

1. Każdy student odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest do prowadzenia 

dzienniczka praktyk. 

2. Proponuje się studentom odbywającym praktykę korzystanie z zeszytu 32 kartkowego 

w kratkę (będzie on stanowił dzienniczek praktyk). 

3. Dzienniczek praktyk powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem osoby odbywa-

jącej praktykę. 

4. Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę, 

miejsce oraz termin odbywania praktyki, a także imię i nazwisko (ewentualnie stano-

wisko) opiekuna praktyki (osoby pełniącej nadzór nad realizacją programu praktyki). 

5. Kolejne strony (bądź kartki) dzienniczka będą stanowiły karty dniowe, gdzie prakty-

kant będzie odnotowywał czynności wykonywane w trakcie realizacji programu prak-

tyki oraz własne spostrzeżenia i uwagi dotyczące tej czynności. 

6. Każdy dzień praktyki (karta dnia) winien być systematycznie wypełniany przez stu-

denta i podpisywany przez opiekuna praktyki. 

7. Prowadzenie dzienniczka praktyk jest obowiązkowe i jest jednym z elementów zali-

czenia praktyki. 

 

 

 

         Pieczęć i podpis 

                                                                                  Kierownika Ośrodka Praktyk Studenckich 

        lub osoby upoważnionej przez Dziekana 

 

 

 

 

 

 

KARTA (DZIENNICZEK) PRZEBIEGU PRAKTYK 

                                                  (przykładowa, dzienna strona) 

 

 
1. Lp. (nr strony dzienniczka). 

2. Data. 

3. Opis wykonywania prac, powierzonych obowiązków i pełnionych funkcji,  własne spostrzeże-

nia studenta. 

4. Podpis i pieczęć zakładowego opiekuna praktyk. 

5. Uwagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Porozumienie  

w sprawie organizacji praktyki zawodowej 

 

zawarte w dniu ………………. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, zwanym dalej Uniwersyte-

tem, reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Rektora UPH w Siedlcach pełnomocnictwa przez: 

Panią prof. dr hab. Janinę Skrzyczyńską – Dziekana Wydziału Przyrodniczego 

a 

Nazwa zakładu pracy, adres  reprezentowanym przez:  Imię i nazwisko oraz stanowisko reprezentanta 

Zakładu pracy o następującej treści: 

§ 1 

1. Uniwersytet skieruje studentów kierunku Gospodarka przestrzenna  na 4–tygodniową praktykę zawodową: 

 

Lp. Nazwisko i imię studenta Termin praktyki 

1.   

2.   

 

2. Lista studentów i termin praktyki zostanie wcześniej uzgodniony z Zakładem pracy. 

§ 2 

Zakład pracy zobowiązuje się do: 

1. Powołania opiekuna (ów), pod kierunkiem których student będzie realizował program praktyki. 

2. Zaplanowania odpowiedniej ilości zajęć  aby umożliwić studentowi wykonanie zadań,  ustalonych w progra-

mie praktyki. 

3. Zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie 

tajemnicy służbowej. 

4. Zapewnienia nauczycielowi akademickiemu, opiekunowi praktyki z ramienia Uniwersytetu, sprawowania 

nadzoru merytorycznego na przebiegiem praktyki. 

5.  Potwierdzenia odbycia przez studenta praktyki wydaniem zaświadczenia według  wzoru, opracowanego przez 

Uniwersytet. 

§ 3 

Uniwersytet zobowiązuje się do: 

1. Opracowania programu praktyki i zapoznania z nim studenta oraz opiekuna z ramienia Zakładu pracy. 

2. Sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki oraz kon-

troli i oceny praktyki. 

§ 4 

Uniwersytet i Zakład pracy nie ponoszą kosztów związanych z wynagrodzeniem studenta za wykonane w 

trakcie praktyki prace. Praktyka jest bezpłatna. 

§ 5 

Zakład pracy  może żądać od Uniwersytetu odwołania z praktyki zawodowej studenta w przypadku naruszenia             

przez studenta dyscypliny pracy. 

§ 6 

Sprawy nie uregulowane niniejszym porozumieniem strony będą rozstrzygać w negocjacjach bezpośrednich. 

§ 7 

Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

…………………………………………………. 

  podpis opiekuna praktyki z ramienia Uniwersytetu 

 

 

…………………………………………………          .………………………………………………… 

                 podpis i pieczątka Dziekana             podpis i pieczątka przedstawiciela  

                                                                                                                   Zakładu pracy przyjmującego na praktykę zawodową 

 


