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REGULAMIN OŚRODKA PRAKTYK STUDENCKICH  

WYDZIAŁ PRZYRODNICZY  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 

 

§ 1 

 

1. Regulamin praktyk studenckich określa zasady organizacji i zaliczania praktyk na 

Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

2. Zarówno odbycie, jak i zaliczenie praktyki studenckiej, zgodnej z programem studiów na 

poszczególnych kierunkach, jest obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i stanowi integralną część procesu kształcenia. 

3. Czas trwania praktyki oraz semestr realizacji praktyki określa plan studiów i program 

kształcenia odpowiedni dla poszczególnych kierunków Wydziału Przyrodniczego.  

 

§ 2 

 

Praktyki studenckie mają na celu: 

1. Zastosowanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach w praktyce. 

2. Poznanie struktury organizacyjnej, przepisów, prowadzonej dokumentacji oraz zasad 

funkcjonowania jednostki, w której realizowana jest praktyka. 

3. Próby wykorzystania swojej wiedzy do propozycji rozważenia możliwości zastosowania 

lepszych, nowych rozwiązań w jednostce. 

4. Zdobycie praktycznych doświadczeń w obszarze zgodnym z kierunkiem studiów, w tym 

zdobycie doświadczenia zarówno w samodzielnym, jak i zespołowym wykonywaniu 

obowiązków zawodowych w jednostce. 

 

§ 3 

 

Zgodnie z programem studiów dla poszczególnych kierunków na Wydziale 

Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, każdy student 

studiów I stopnia powinien odbyć praktykę zawodową według następujących wytycznych: 

1. Agroleśnictwo –  320 godzin, realizacja po 6 semestrze 

2. Gospodarka przestrzenna – 160 godzin, realizacja po 6 semestrze. 

3. Inżynieria ekologiczna – 320 godzin, realizacja po 6 semestrze 

4. Menadżer produkcji i dystrybucji żywności – 320 godzin, realizacja po 6 semestrze 

5. Rolnictwo – 320 godzin, realizacja po 6 semestrze. 

6. Turystyka i rekreacja – m 160 godzin, po 2 semestrze. 

7. Zootechnika - 320 godzin, realizacja po 6 semestrze.  

8. Zoopsychologia  z animaloterapią – 320 godzin, realizacja po 6 semestrze. 

 

Tygodniowy wymiar czasu trwania praktyki zawodowej powinien wynosić 40 godzin. 

Student może odbywać praktykę w okresie przerwy w nauce (w miesiącach wakacyjnych) lub 
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w ciągu roku akademickiego w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, gromadząc 

wymaganą liczę godzin ustaloną dla odpowiednich kierunków studiów. Dopuszczone jest 

odbywanie praktyki w dwóch jednostkach/zakładach pracy, przy zachowaniu wymaganego 

łącznego czasu trwania odpowiedniego dla poszczególnych kierunków studiów. 

 

Studenci kierunku zoopsychologia z animaloterapią odbywają także praktykę 

pedagogiczną według następujących wytycznych: 

 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (ciągła - 1 tygodniowa), 30 godzin - realizacja 

w 2 semestrze  (jeden tydzień maja przeznaczony na praktykę bez zajęć 

dydaktycznych). 

 Praktyka pedagogiczna metodyczna ciągła - 90 godzin - realizacja w 4 semestrze. 

 

§ 4 

 

Praktyki na Wydziale Przyrodniczym dotyczące wyżej wymienionych kierunków 

koordynuje Kierownik Ośrodka Praktyk Studenckich, do którego obowiązków należy:  

1. Opracowanie programu praktyk i zapoznanie z nim studentów. 

2. Współdziałanie z opiekunem praktyk z ramienia jednostki przyjmującej studenta na 

praktykę. 

3. Sprawowanie nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem 

praktyki oraz kontrola i ocena praktyki. 

4. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji praktyk (regulamin praktyk, program praktyk, 

porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej, dziennik studenckiej praktyki 

zawodowej, zaświadczenie o odbyciu praktyki). 

 

§ 5 

 

Student poszukuje miejsca realizacji praktyki we własnym zakresie uwzględniając 

zalecenia określone dla danego kierunku studiów zawarte w programie i regulaminie praktyk. 

Z tytułu odbywania praktyki student nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, jak również 

Wydział nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez studenta w trakcie realizacji 

praktyk. Dopuszcza się zawarcie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę pomiędzy 

studentem a organizatorem praktyk. Warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie i 

pozostałe świadczenia określają strony umowy i w żadnym przypadku nie dotyczy to 

Wydziału. 

Podstawą prawną do odbywania praktyki przez studenta jest porozumienie w sprawie 

organizacji praktyki zawodowej zawarte pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach, Wydziałem Przyrodniczym, który reprezentuje Dziekan 

Wydziału Przyrodniczego, a jednostką przyjmującą studenta na praktyki zawodowe. 

Porozumienie musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. 
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§ 6 

 

Student odbywający praktykę ma prawo i jest zobowiązany do: 

1. Posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Realizacji praktyki zgodnie z jej harmonogramem wykonując prace powierzone przez 

opiekuna praktyk wskazanego przez jednostkę/zakład pracy. 

3. Obecności w jednostce w wyznaczonych godzinach oraz aktywnego uczestnictwa  

w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna. 

4. Przestrzegania regulaminu pracy i regulaminu praktyk. 

5. Prowadzenia dziennika praktyk opisującego zakres wykonywanych przez studenta 

obowiązków. 

6. Uzyskania pozytywnej opinii jednostki w formie zaświadczenia o odbyciu praktyki. 

7. Korzystania z pomocy władz Wydziału lub Kierownika Ośrodka Praktyk Studenckich 

w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem praktyki. 

 

§ 7 

 

Jednostka/zakład pracy przyjmujący studenta na praktykę jest zobowiązany oraz ma 

prawo do: 

1. Ustanowienia opiekuna praktyki. 

2. Zapoznania studenta z regulaminem pracy oraz przepisami BHP. 

3. Stworzenia warunków niezbędnych do zrealizowania praktyki zgodnie z programem 

praktyk zawodowych. 

4. Nadzoru nad wykonywaniem przez studenta powierzonych mu zadań i czynności. 

5. Jednostka/zakład pracy może odwołać studenta z praktyki w przypadku naruszenia przez 

niego ustalonego wcześniej regulaminu lub dyscypliny pracy. 

 

§ 8 

 

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału 

Przyrodniczego, w skład której wchodzi kierownik Ośrodka Praktyk Studenckich, Prodziekan 

ds. studentów oraz nauczyciel akademicki wchodzący w skład minimum kadrowego 

poszczególnych kierunków studiów. Komisja dokonuje zaliczenia praktyk na podstawie 

indywidualnej rozmowy ze studentem oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej 

wraz z prawidłowo prowadzonym dziennikiem praktyk. Studenckie praktyki zawodowe 

powinny być zaliczone w terminie określonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W przypadku niezaliczenia praktyki w terminie 

student ma prawo do złożenia podania do Prodziekana d.s. studenckich o warunkowe 

zaliczenie semestru z podaniem przyczyny zaistniałej sytuacji oraz wyznaczenia terminu do 

ponownego odbywania/zaliczenia praktyk studenckich. 
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§ 9 

 

Po przeprowadzonym zaliczeniu praktyki zawodowej wpisu oceny w systemie USOS  

i w kartach okresowych osiągnięć studenta dokonuje Kierownik Ośrodka Praktyk 

Studenckich.   

 

§ 10 

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym  Regulaminie rozstrzyga Dziekan Wydziału 

Przyrodniczego. 

 

 

 

 


