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Studenci kierunku BPŻ na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego stopnia są 
zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 8 TYGODNI,  zgodnie ze standardami 

kształcenia dla kierunku BPŻ. 

I. CEL PRAKTYKI 

 kształtować właściwe postawy zawodowe, umożliwić kojarzenie wiedzy teoretycznej z praktyką 

codziennej pracy, 

 przygotować przyszłych absolwentów do pracy w zakresie hodowli zwierząt, jej biologicznych 

podstaw, a szczególnie zapoznać z potrzebami dynamicznie rozwijającej się hodowli i chowu 

poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, jak również z pracą w firmach paszowych, w 

laboratoriach, firmach doradczych z tego zakresu i różnego rodzaju związkach hodowców i 

producentów oraz urzędach centralnych i samorządów obsługujących produkcje rolniczą, 

agencjach rolnych, stacjach hodowli zwierząt i itp., 

 dać szerokie przygotowanie z zakresu zasad hodowli i chowu zwierząt, w tym technologii 

utrzymania zwierząt oraz efektywnego obrotu i handlu zwierzętami, kontroli własności użytkowej i 

szacowania wartości hodowlanej oraz obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego, oceny 

laboratoryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, kontroli jakości nasienia, zasadami 

zoohigieny, profilaktyki oraz technologii przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego.. 

II. ORGANIZACJA PRAKTYKI 

1. Praktyka specjalnościowa powinna trwać minimum 4 tygodnie (pełny wymiar praktyki to 

8 tyg.) i jest organizowana w gospodarstwach hodowlanych, laboratoriach, zakładach 

produkcji rolno-spożywczej lub ośrodkach związanych z doradztwem rolniczym i agencjami 

obsługującymi rolnictwo. 

2. Student w dniu rozpoczęcia praktyki zgłasza  się w miejscu jej odbywania i wraz z 

opiekunem określają możliwy do realizacji program oraz ustalają harmonogram praktyki. Na 

wstępie praktyki student powinien zapoznać się z organizacją gospodarstwa, ośrodka, 

laboratorium, zakładu przetwórczego gdzie odbywa praktykę, lokalizacją poszczególnych 

obiektów, uzyskać podstawowe informacje o prowadzonej działalności, produkcji lub 

usługach.  

3. W czasie praktyki student prowadzi dzienniczek praktyk, w którym opisuje wykonane prace i 

czynności, notuje własne spostrzeżenia i uwagi, gromadzi informacje na temat instytucji 

(gospodarstwa), laboratorium lub zakładu produkcyjnego i jego działalności. W dzienniczku 

mogą być też zanotowane uwagi opiekuna praktyki. 

4. Opiekun  kontroluje przebieg praktyki, weryfikuje jej przebieg w zależności od potrzeb oraz 

okresowo ocenia umiejętności studenta i udziela mu praktycznych wskazówek. Kontroluje 

dzienniczek praktyk.  

5. Na zakończenie praktyki opiekun jest zobowiązany ocenić pracę, umiejętności i wiedzę 

praktykanta zdobyte w czasie praktyki. Opiekun wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki. 

III. ZALICZENIE PRAKTYKI 

1. Ostatniego dnia praktyki student ma obowiązek uczestniczenia w ocenie jego praktyki 

przez opiekuna praktyki i przedyskutowanie zarówno realizację praktyki jak i oceny 

wystawionej na zaświadczeniu o ukończeniu praktyki. 

2. Zaliczenie odbywa się przed komisją powołaną przez Kierownika Ośrodka Praktyk 

Studenckich. Student na zaliczeniu okazuje dzienniczek praktyk, w którym są odnotowane 

codzienne zadania i czynności wykonywane przez praktykanta., informacje, zapisy 

analityczne i uwagi własne oraz opiekuna praktyk. 



3. Zaliczenie dotyczy zagadnień teoretycznych i praktycznych realizowanych w czasie 

praktyki. Student może przedstawić Komisji własne opracowania, prace lub rozwiązania 

techniczne i użytkowe z zakresu problematyki rozwiązywanej w gospodarstwie, zakładzie, 

laboratorium lub innej jednostce, w której praktyka była realizowana. 

WYKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZADAŃ 

l.p. Zadania do realizacji Forma realizacji Celowość zadania, zadania 

kierowniczo-analityczne 

1. Przepisy BHP obowiązujące na 

terenie zakładu 

Zapoznanie się z instrukcjami 

BHP na poszczególnych 

stanowiskach, zwiedzanie 

zakładu 

Poznanie zagrożeń 

występujących na terenie 

zakładu i zasad postępowania w 

razie wypadków  

2. Charakterystyka technologiczna 

gospodarstwa, zakładu, 

laboratorium, gospodarstwa lub 

innej jednostki – miejsca praktyki  

Oglądanie gospodarstwa, 

zakładu – miejsca praktyk z 

głównym technologiem (jeżeli 

taki jest) lub inną osoba 

odpowiedzialną za technologię 

zakładu. 

Zapoznanie się z 

gospodarstwem, zakładem, 

czytanie schematów 

technologicznych    

3. Metody pracy stosowane w 

gospodarstwie, przedsiębiorstwie, 

laboratorium lub zakładzie 

przetwórczym – miejscu praktyki 

Przegląd dokumentacji 

związanych z działalnością 

gospodarstwa, laboratorium lub 

innego zakładu praktyki 

Poznanie metod pracy w 

gospodarstwie, laboratorium lub 

innym zakładzie – miejscu 

praktyki 

4. Zakres zadań realizowanych w 

gospodarstwie, laboratorium  lub 

innym zakładzie – miejscu 

praktyki  

Zapoznanie się z zakresem 

analiz stosowanych w 

laboratorium lub z liniami 

produkcyjnymi w zakładach 

produkcji rolno-spożywczej lub 

instytucjach współpracujących 

m.in. z WODR  

Jak wyżej 

5. Współpraca gospodarstwa, 

przedsiębiorstwa, laboratorium i 

innych instytucji w zakresie 

doradztwa z WODR  

Przegląd polskich przepisów w 

zakresie hodowli zwierząt, innej 

produkcji rolniczej, różnego 

rodzaju norm w zakresie analiz 

wykonywanych w laboratorium 

lub wymaganych przy produkcji 

określonych wyrobów przez 

zakład, w miejscu praktyki  

Poznanie przepisów 

normujących pracę w 

gospodarstwie, zakładzie, 

laboratorium. Właściwe 

wykorzystanie obowiązujących 

przepisów  

6. Współpraca gospodarstwa, 

przedsiębiorstwa z ARiMR. 

Oznakowanie i identyfikacja 

zwierząt  

Poznanie zasad współpracy 

gospodarstwa, przedsiębiorstwa 

lub innego zakładu (miejsca 

praktyki) z ARiMR   

Zapoznanie się z zasadami i 

metodami oznakowania i 

identyfikacji zwierząt 

7. Współpraca  hodowcy  ze 

związkami hodowców zwierząt 

Zapoznanie się z zasadami 

członkostwa w związkach 

hodowców 

Poznanie przepisów 

obowiązujących w  

8. Poznanie zasad obrotu 

zwierzętami i produktami 

pochodzenia zwierzęcego 

(rolniczego). Ocena jakości 

produktów – surowców 

pochodzenia zwierzęcego 

Wypełnianie dokumentacji 

związanej z obrotem 

zwierzętami i surowcami  

(produktami) pochodzenia 

zwierzęcego 

Dokumentacja związana z 

obrotem zwierząt i surowcami 

pochodzenia zwierzęcego 

(rolniczego). Zastosowanie 

wiedzy w poszczególnych 

związkach hodowców zwierząt 

9. Interpretacja wyników 

gospodarowania w zakładach 

przetwórczych lub wyników 

produkcji w zakładach rolniczych 

Wykonywanie odpowiednich 

obliczeń, porównywanie 

wyników z obowiązującymi 

normami, wyników produkcji z 

wynikami krajowymi  

Poznanie zasad analiz 

ekonomicznych obowiązujących 

w przedsiębiorstwach i 

gospodarstwach o charakterze 

rolniczym i pokrewnych, 

poznanie norm i zleceń oraz 

innych obowiązujących 

przepisów 



10. Zasady prowadzenia 

dokumentacji w gospodarstwach 

rolniczych, laboratorium lub 

zakładach przetwórczych  

Przegląd dokumentacji 

analitycznej i sprzętowo-

technologicznej. Zasady opisu 

dokumentów w zakładzie – 

miejscu praktyki. Sporządzanie 

wpisów do dokumentów 

Zapoznanie się z dokumentami i 

ich obiegiem w zakładzie. 

Prowadzenie dokumentacji 

zakładu 

11. Kształtowanie systemu jakości na 

terenie zakładu 

Zapoznanie się z dokumentacja 

firmy certyfikującej, wymiana 

poglądów z kierownictwem 

zakładu lub osobą 

odpowiedzialną za ten system    

Dokumenty firmy certyfikującej, 

poznanie systemu kształtowania 

jakości  

12. Wykorzystanie funduszy 

unijnych, zasady składania 

wniosków o dotacje z UE 

Poznanie norm, dyrektyw i 

przepisów związanych ze 

składaniem wniosków o dotacje 

z UE 

Zapoznanie z metodami oceny 

wniosków o dotacje 

13. Ocena organizacji pracy Organizacja i notowanie 

spostrzeżeń podczas codziennej 

pracy 

Analiza i poszukiwanie 

możliwości doskonalenia 

stosowanych technologii i 

organizacji pracy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(pieczęć przedsiębiorstwa)                                                                   (miejscowość, data)  

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………. 

student/studentka ……………………………………………………………………………………….. 

odbył/odbyła w naszym ……………………………………………………. praktykę specjalnościową 

w zakresie KIERUNKU  - BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI         w terminie od 

……………… do ……………… i otrzymał/otrzymała 

następujące oceny: 

 za jakość wykonywanej pracy ……………………………………………………………….. 

 za stosunek do zawodu i wykonywanych obowiązków ……………………………………… 

 za umiejętność kierowania i zarządzania oraz operatywność ……………………………….. 

 za przygotowanie do wykonywania zawodu ………………………………………………… 

                                                     OGÓLNA OCENA Z PRAKTYKI …………………………….. 

Uwagi na temat postawy, zaangażowania oraz zainteresowań praktykanta/praktykantki: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Opiekun:                                                                                           Dyrektor, Kierownik 

                                                                                                            Przedsiębiorstwa, Gospodarstwa 


