
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie 

ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm 

tel. 82 562 06 14 

e-mail: izr@panschelm.edu.pl 

 
Program Praktyki Zawodowej 

w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie 

w Katedrze Rolnictwa 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie 

kierunek: Rolnictwo 

specjalność:      ---------------- ,   II semestr studiów inżynierskich 

 

 

 

1. Cele praktyki. 

Zapoznanie się Studenta z  zasadami bezpiecznego i prawidłowego agregatowania maszyn i narzędzi 

z ciągnikiem rolniczym oraz właściwego ich użytkowania. Zapoznanie się Studenta z  możliwościami 

zestawiania agregatów ciągnikowych, przeprowadzenie regulacji parametrów roboczych maszyn i narzędzi 

stosowanych w produkcji polowej oraz ocena efektów ich pracy w poszczególnych procesach technologicznych. 

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Zdobycie nowego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń. 

Wyrabianie nawyku punktualności, pracowitości i rzetelności wykonywania powierzonych prac. 

 

 

2. Zadania praktyki  

 

W trakcie trwania praktyki Student zobowiązany jest do zrealizowania następujących zadań w zależności od 

podmiotu w jakim realizuje praktykę: 

− przygotowanie pola do orki, 

− dobór pługa, 

− wykonanie orki i ocena jej jakości 

− dobór i przygotowanie narzędzi do uprawy roli, 

− wykonanie zabiegów doprawiających rolę, 

− przygotowanie materiału siewnego i sadzeniaków 

− dobór maszyn do siewu i sadzenia roślin, 

− wysiew nasion i zasadzenie roślin uprawnych 

− ustalenie dawki oraz dobór maszyny i urządzenia do nawożenia, 

− wykonanie nawożenia organicznego i mineralnego 

− wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych 

− dobór metody i środków ochrony roślin 

− zorganizowanie zbioru i wykonanie prac związanych z przechowywaniem roślin uprawnych, 

 

 

 

3. Warunki i formy zaliczenia praktyki:  

 

 

Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki z ramienia PANS w Chełmie poprzez dokonanie wpisu 

w systemie Wirtualna Uczelnia. Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się z zadań i programu określonej 

praktyki oraz przedłożenie przez Studenta stosownej dokumentacji, tj. 

− porozumienie w sprawie organizacji praktyk,  

− uszczegółowiony harmonogram praktyki zawodowej,  

− uszczegółowiony program praktyk zawodowych, 

− dziennik praktyk zawodowych,  

− ocena przebiegu praktyki zawodowej. 
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oraz przystąpienie do egzaminu z praktyki w formie ustnej.  Termin egzaminu ustala Opiekun praktyk z ramienia 

PANS w Chełmie w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu. Termin egzaminu wyznaczany jest do końca sesji 

poprawkowej w miesiącu wrześniu. 

 

Organizacja praktyki obejmuje 180 godzin ( 1 godzina = 45 minut) 

 

UBEZPIECZENIE 

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej na czas jej odbywania student jest zobowiązany ubezpieczyć się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 


