
Procedura 

obsługi, realizacji i rozliczania praktyk zawodowych studentów 

Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 27.07.2005 r.,  Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 z dnia 30.08.2005 

r.,  Art. 9 pkt. 2, Art. 166 pkt. 2 i 3, Art. 228 pkt. 1, oraz aktualnie obowiązujące standardy 

nauczania. 

 

Wewnętrzne akty normatywne 

1.Regulamin Studiów (Załącznik do Uchwały Nr 30 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 30 

marca 2009 r.), §5 pkt.6, §16 pkt. 2 i 3, §20 pkt. 3, §30 pkt. 1 i 2; 

 

2. Zarządzenie Nr 92 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i doktorantów w trakcie zajęć dydaktycznych  

w ZUT w Szczecinie;  

 

3. Zarządzenie Nr 169 Rektora ZUT z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania 

praktyk zawodowych studentów ZUT w Szczecinie, będącymi obywatelami polski; 

 

4. Zarządzenie Nr 94 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów 

doktoranckich ZUT w Szczecinie, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 

  

5. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w sprawie 

zatwierdzania poszczególnych Planów Studiów dla kierunków: Bioinformatyka, Biologia, 

Biotechnologia i Zootechnika z uwzględnieniem odbycia Praktyk Programowych; 

  

6. Powołanie Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Dr inż. Beaty Matysiak na 

Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie; 

 

Praktyki zawodowe są prowadzone dla studentów studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Bioinformatyka, Biologia, Biotechnologia i Zootechnika. Praktyki obowiązują studentów 

studiów stacjonarnych i studentów studiów niestacjonarnych. Pełnomocnik Dziekana ds. 

Praktyk Zawodowych kieruje organizacją praktyk na Wydziale Biotechnologii i Hodowli 

Zwierząt. Wszystkie informacje związane z przebiegiem praktyk są zamieszczone na stronie 

internetowej Wydziału oraz są dostępne na tablicy ogłoszeń praktyk i są udostępniane  

w Dziekanacie WBiHZ. 

 

1. Studenci odbywają programowe praktyki zgodnie z Planem Studiów na każdym 

kierunku studiów (plany studiów są zamieszczone na stronie internetowej WBiHZ 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=60 Programy nauczania). 

2. Dla każdego kierunku studiów na stronie internetowej Wydziału umieszczane są 

szczegółowe informacje związane z odbywaniem praktyk dla studentów danego roku 

studiów i kierunku studiów (http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=43 Dla 

studentów/Praktyki programowe), Podstawowe dokumenty związane z praktykami są 

zamieszczane w miesiącu marcu br. Informacje są aktualizowane. 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=60
http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=43


3. Obsługę studentów w zakresie praktyk na WBiHZ prowadzi Pełnomocnik Dziekana 

ds. Praktyk zawodowych i Specjalista ds. Praktyk studenckich w Dziekanacie  

w godzinach obsługi studentów (na bieżąco). 

4. Wszystkie wymagane dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału 

jako: obowiązkowe od nr 2 do nr 18 oraz wg indywidualnych potrzeb: nr 1 i od nr 19 

do nr 22 (wzory druków dostępne przez cały rok). 

5. Wszystkie dokumenty związane z praktykami podpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. 

praktyk zawodowych, a w szczególnych przypadkach Pełnomocnik, upoważnia osobę 

w Dziekanacie tj. Specjalistę ds. Praktyk studenckich, do podpisywania niektórych 

dokumentów.  

6. Na stronie internetowej:  http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=47 w zakładce: 

Adresy, wykazy miejsc na praktyki programowe;  zamieszczono propozycje miejsc 

odbycia praktyk dla poszczególnych kierunków oraz pisemne oferty  firm. Wykazy są 

zamieszczone przez cały rok i okresowo aktualizowane w miarę wpływania ofert  

z poszczególnych firm. 

7. Praktyki odbywają się w terminie od 2.07. do 31.08. danego roku zgodnie z Uchwałą 

Nr 15 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji roku akademickiego 2011/2012 studiów wyższych i studiów 

doktoranckich. 

8. Zgodnie z pismem Pełnomocnika Dziekana ds. punktów ECTS Praktykom 

przydzielono punkty ECTS dla poszczególnych kierunków. 

9. Przygotowuje się obowiązujące dokumenty związane z merytorycznym przebiegiem 

praktyk dla danego kierunku studiów tj. Program praktyki, Wykaz umiejętności 

praktycznych, Regulamin praktyk i Pismo przewodnie na praktykę (marzec danego 

roku) 

10. Student przygotowuje komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem 

obowiązkowego instruktażu z zakresu BHP w firmie, której odbędzie praktykę oraz 

może zapoznać się z przykładowymi regulaminami bhp i przyczynami wypadków w 

firmach przyjmujących studentów (Dziekanat: kwiecień – maj danego roku), 

instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić w pierwszym dniu praktyki w danej 

firmie i podpisać się na Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP. 

11. Jeżeli student pracował w firmie, w której mógł zrealizować część programu praktyk, 

to może się ubiegać o częściowe zwolnienie z praktyk, przedstawiając stosowne 

dokumenty. Sprawę rozpatruje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk lub Dziekan w 

terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku. 

12. Wybór miejsc odbywania praktyk w uzgodnieniu ze studentem i przygotowanie 

Umowy o realizację praktyki zawodowej w konkretnej firmie (kwiecień – maj – 

czerwiec). 

13. Ustalenie Harmonogramu odbycia praktyk i złożenie obowiązujących dokumentów 

związanych z odbyciem praktyki (czerwiec – lipiec danego roku). 

14. Na wniosek studenta istnieje możliwość odbycia praktyk w Katedrach lub Zakładach 

poszczególnych Wydziałów ZUT lub innych uczelniach; sprawę rozpatruje 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. 

15. Istnieje możliwość wyrobienia Pracowniczej książeczki zdrowia, jeżeli wymaga tego 

zakład przyjmujący studenta. 

16. Student okazuje zawarte ubezpieczenie od NNW na okres odbywania praktyki. 

17. Sprawdza się datę ważności badań okresowych studenta. 

18. Studenci wyjeżdżający na praktyki zagraniczne okazują kartę EKUZ wydaną przez 

NFZ. 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=47


19. Pobranie dokumentów na programową praktykę (m.in. skierowanie na praktykę, 

dzienniczek praktyk, program praktyki  i inne) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 

praktyki. Prowadzi się rejestr wydanych skierowań na praktyki (na bieżąco) 

20. Realizacja praktyk w firmach według harmonogramu odbywania praktyk oraz ich 

weryfikacja i kontrola terminu i zakresu praktyk (lipiec – sierpień). 

21. Obowiązkiem studenta jest bieżące wypełnianie dzienniczka praktyk w czasie trwania 

praktyk oraz napisanie konspektu – sprawozdania z odbytej praktyki. (lipiec – 

sierpień) w terminie 14 po zakończeniu praktyki 

22. Przygotowanie się studenta do zaliczenia praktyk czyli złożenie: Potwierdzenia 

odbycia praktyki zawodowej, Dzienniczka praktyk i Konspektu (sierpień – 

wrzesień.br). 

23. Złożone dokumenty z praktyk muszą być podpisane przez firmę przyjmującą studenta 

(pieczątka firmowa i imienna, w przypadku braku pieczątek, należy uzyskać 

potwierdzenie z instytucji państwowych np. z Urzędu Gminy itp.). 

24. Po złożeniu kompletu dokumentów z odbytych praktyk, student ma możliwość 

zapisania się na konkretny termin zaliczenia z praktyk, zgodnie z Harmonogramem 

zaliczeń praktyk w czasie trwania jesiennej sesji egzaminacyjnej (wrzesień.br). 

25. W przypadku, jeśli student nie może uzyskać zaliczenia z praktyk w ustawowym 

terminie, to może uzyskać zgodę Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na ustalenie 

terminu dodatkowego na zaliczenie praktyk, prośba rozpatrzona jest w terminie 14 

dni od jej złożenia. 

26. Student pobiera z Dziekanatu Kartę okresową osiągnięć studenta, Kartę 

egzaminu/zaliczenia form zajęć i przepisuje dane z karty do indeksu (czerwiec br.). 

27. Dla studentów zaliczających praktykę przygotowuje się Protokół zaliczenia 

przedmiotu (w terminie 2 dni przed planowym terminem zaliczenia); powyższy 

Protokół podpisuje Komisja zaliczeniowa w dniu zaliczenia. 

28. Skład Komisji zaliczeniowej z praktyk w zależności od kierunku powołuje 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. Zaliczenie ustne odbywa się przed komisją  

w Dziekanacie (wrzesień br). 

29. Ocenę z zaliczenia praktyk ustala Komisja Zaliczeniowa na podstawie wypowiedzi 

studenta oraz konspektu i Dzienniczka praktyk. Ocena wstawiona do indeksu jest 

średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Zaliczeniowej. 

30. Ocenę z praktyk wpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, a członkowie Komisji 

zaliczeniowej podpisują się w Protokołach, Indeksie i Kartach egzaminu/zaliczenia 

oraz Kartach okresowych osiągnięć studenta, w dniu zaliczenia praktyk. 

31. Dokumenty z zakończonych praktyk (Harmonogram, Potwierdzenie odbycia praktyki 

zawodowej, Umowa i inne dokumenty znajdują się w teczce osobowej studenta)  

a Dzienniczek praktyk i Konspekt przechowywane są w Dziekanacie (archiwum). 

32. Każdy rodzaj praktyki ma przyporządkowane określone pkt. ECTS, które wpisuje się 

do Kart i indeksu danemu studentowi (wpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk). 

33. Odbyta i zaliczona praktyka jest potwierdzona i wpisana do Suplementu studenta 

(Dziekanat WBiHZ). 

34. Jeżeli student nie przystąpił do zaliczenia Praktyki w terminie do końca sesji 

zimowej, to zobowiązany jest do jej zaliczenia do następnej jesiennej sesji 

egzaminacyjnej. 

35. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zawodowych, przygotowuje sprawozdanie  

z przebiegu i zaliczenia praktyk w danym roku akademickim w terminie ustalonym 

przez Dziekana Wydziału. 

 

Opracowanie: dr inż. Zdzisław Pańczak 

Zatwierdził Pełnomocnik Dziekan ds. Praktyk 


