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Studenci kierunku ROLNICTWO na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego stopnia są 

zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 8 TYGODNI,  zgodnie ze standardami kształcenia 

dla kierunku ROLNICTWO. 

 

I. CELE PRAKTYKI 
 

1. Umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w procesie studiów w praktycznym 
działaniu. 

2. Opanowanie podstawowych umiejętności wykonawczych (produkcyjnych, usługowych), a 
także kierowniczych właściwych dla danego przedsiębiorstwa. 

3. Zapoznanie się z organizacją przedsiębiorstwa, rodzajami jego działalności, wynikami 
ekonomicznymi oraz sposobami prognozowania rozwoju. 

4. Poznania procesu produkcyjnego (usługowego) przedsiębiorstwa, systemu jego zarządzania  
oraz motywowania pracowników. 

5. Poznanie warunków pracy w przedsiębiorstwie, zasad współpracy i współdziałania 
pracowników. 

 

II. ORGANIZACJA 
 

 Praktyka z zakresu specjalność agrobiznesu organizowana jest w przedsiębiorstwach 
produkcyjno-przetwórczych, przetwórczo-usługowych, przedsiębiorstwach handlowych i placówkach 
obsługi finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. 
 Okres praktyki trwa nie mniej niż 4 tygodnie. 
 Student po otrzymaniu programu i skierowania na praktykę zgłasza się do kierownika 
przedsiębiorstwa, który wyznacza zakładowego opiekuna. Zakładowy opiekun jest bezpośrednim 
zwierzchnikiem praktykanta podczas jego pobytu  w przedsiębiorstwie i po zapoznaniu się z 
programem praktyki wykonuje następujące  czynności: 
- czuwa nad pełną realizacją harmonogramu praktyki, 
- udziela praktykantowi niezbędnych informacji i porad lub kieruje do kompetentnych osób, którzy 
mogą udzielić pomocy w tym zakresie. 
- analizuje okresowo realizację programu praktyki, 
- analizuje i ocenia zapisy prowadzone przez studenta w dzienniczku praktyki, 
- przeprowadzona w ostatnim dniu rozmowę kwalifikacyjną i ustala końcową ocenę z praktyki 

potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem. 
 

III. DOKUMENTACJA 
 

 Student odbywający praktykę zobowiązany jest posiadać program praktyki. Swoje codzienne 
czynności student odnotowuje w dzienniczku praktyk, w którym obok wykonywanej pracy powinny być 
odnotowane uwagi, ważniejsze informacje, zapisy analityczne, schematy, dane liczbowe itp.  

 
IV. ZALICZENIA 

 
 W ostatnim dniu praktyki student jest oceniany i otrzymuje zaświadczenie wg załączonego 
wzoru Na podstawie rozmowy, przedstawionego zaświadczenia, analizy dzienniczka praktyki, 
Komisja powołana przez Kierownika Ośrodek Praktyk Studenckich przeprowadza ze studentami 
rozmowę i podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYKAZ PODSTAWOWYCH ZADAŃ PRAKTYCZNYCH ZE WSKAZANIEM FORM REALIZACJI 
 

L.p. ANALIZA 
PROBLEMU 

ZADANIA REALIZACYJNE FORMA REALIZACJI NIEZBĘDNE MATERIAŁY 

1. Geneza 
przedsiębiorstwa 

Zapoznanie się z historią przedsiębiorstwa i 
jego etapami rozwoju 

Czytanie aktów założycielskich. 
Rozmowa z wieloletnimi pracownika 

Kronika, księga pam., akt powołania 

2. Statutowe 
zadania 
przedsiębiorstwa 

Zapoznanie się ze statutem lub planem 
działalności przedsiębiorstwa 

Studiowanie wymienionych 
dokumentów 

Statut lub inny dokument regulujący 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

3. Struktura 
organizacyjna 

Liczba zakładów, wydziałów lub innych 
komórek organizacyjnych. Rodzaje 
działalności 

Rozmowy z kierownikiem  
Własne obserwacje 

Plan sytuacyjny. Schemat organizacyjny 

4. Zatrudnienie Analiza obejmuje liczbę pracowników, płace, 
staż, wykształcenie, wiek, doskonalenie 
zawodowe 

Analiza dokumentów zatrudnienia, 
analiza zestawień statystycznych 

Formularze sprawozdań statystycznych 

5. Majątek  Analiza środków trwałych, analiza środków 
obrotowych, ocena stopnia ich zużycia, 
działalność inwestycyjna 

Analiza odpowiednich dokumentów 
przedsiębiorstwa 

Księga inwentarzowa, księga 
magazynowa, inwentura, bilans 
 

6. Podstawowe 
kierunki 
działalności 

Analiza produkcji, usług, dochodów i 
nakładów 

Analiza dokumentów w księgowości Sprawozdawczość produkcyjna, usługowa, 
finansowa 

7. Działalność 
uboczna 

Rodzaje działalności współzależność i 
powiązania z działalnością podstawową 

Analiza odpowiednich dokumentów j. w. 

8. Zarządzanie Sporządzanie schematu organizacji. Analiza 
zależności funkcyjnych i służbowych 

Opracowanie schematu 
organizacyjnego 

Schemat przedsiębiorstwa 
Obserwacje własne 

9. Wyniki 
działalności 

Analiza plonów, przyrostów dobowych 
zwierząt, mleczności krów, nieśności kur, 
analiza wartości usług 

Sporządzanie różnych analiz w 
zależności od rodzaju 
przedsiębiorstwa 

Sprawozdawczość produkcyjna, usługowa, 
finansowa. Analiza rozwojowa działalności 
kredytowej 

10. Nakłady na 
działalność 

Analiza wielkości i struktury nakładów Badanie bilansu Dokumenty finansowe 

11. Przychody Analiza wielkości i struktury przychodów Badania bilansu Dokumenty finansowe 

12. Wynik finansowy Analiza bilansu rocznego. Porównanie 
bilansu rocznego z ubiegłymi latami 

Analiza bilansu i wyciąganie 
wniosków 

Bilanse roczne przedsiębiorstwa 

13. Rachunek 
wewnętrzny 

Jeśli występuje, to na czym polega. Analiza 
skuteczności działania 

Analiza systemu rozrachunku 
wewnętrznego 

Dokumentacja księgowa 

14. Sposoby 
sprzedaży 
produktów i usług 

Analiza różnych form sprzedaży, badanie 
potrzeb rynkowych, organizacja sieci 
punktów sprzedaży lub usług 

Obserwacja, zbieranie opinii, analiza 
dokumentów 

Ewidencja sieci punktów sprzedaży i usług 



15. Metody promocji 
działalności 

Analiza reklamy, analiza innych 
przedsięwzięć promocyjnych 

Obserwacje, rozmowy, wywiady Ulotki, afisze, wystawy, ogłoszenia 
radiowe, telewizyjne, w prasie 

16. Bezpośredni 
udział w 
wykonywaniu 
różnych 
czynności 
produkcyjnych lub 
usługowych 

Praca w poszczególnych działach produkcji 
lub usług 

Bezpośredni udział w czynności Materiały związane z wykonywanymi 
czynnościami 

17. Udział w 
zarządzaniu i 
kierowaniu 

Asystowanie kierownikowi przedsiębiorstwa i 
kierownikom działów. Praca w dziale 
finansowo-księgowym 

Bezpośredni udział w czynnościach j.w. 

18. System motywacji 
pracowników do 
efektywnego 
działania 

Analiza poziomu płac i systemem 
wynagrodzeń: premie, nagrody, awanse 

Analiza dokumentów księgowych, 
osobowych, obserwacja, wywiady 

Dokumenty personalne 

19. Program rozwoju 
przedsiębiorstwa 

Zapoznanie się z projektem rozwoju i 
możliwościami ich realizacji 

Analiza planów Program rozwoju 

20.  Podsumowanie 
praktyki 

Analiza i ocena przebiegu praktyki, 
wymienione korzyści i braki 

Rozmowa podsumowująca Otrzymane zaświadczenia o odbyciu 
praktyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (pieczęć przedsiębiorstwa)                                                          (miejscowość, data) 
 
                                                                  
 
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

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

student (ka) .................................................................................................................                    

przebywała (a) na praktyce z zakresu agrobiznesu w naszym przedsiębiorstwie           

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

W wyniku odbytej praktyki i przeprowadzonej końcowej rozmowy kwalifikacyjnej 

praktykant(ka) otrzymał(a) następujące oceny: 

-  za systematyczną realizację programu praktyki ........................................................ 

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

- za współudział w pracy kierowniczej i zarządzaniu .................................................... 

- za umiejętność przeprowadzenia analizy działalności przedsiębiorstwa ................... 

- za stosunek do wykonywanych zadań i umiejętności współpracy z pracownikami     

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

                                                               ogólna ocena praktyki ............................... 

 

Praktykant(ka) szczególne zainteresowania wykazała w dziedzinie …………………. 

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

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

Opiekun                                                                               Dyrektor, Kierownik 

                                                                                               Przedsiębiorstwa 

 

 


