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Program Praktyki Zawodowej 
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kierunek: Rolnictwo 

specjalność: Agrobiznes, VI semestr studiów inżynierskich 

 

1. Cele praktyki. 

Zapoznanie się Studenta z funkcjonowaniem instytucji działających na rzecz rolnictwa (agendy rządowe, 

instytucje gminne i powiatowe, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne, gospodarstwa towarowe, 

inne podmioty powiązane z rolnictwem, agrobiznesem oraz działalnością gospodarczą prowadzoną przez 

rolników. 

Zdobycie przez Studenta doświadczenia zawodowego, wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania 

problemów w życiu codziennym organizacji, rozwinięcie zawodowej sieci kontaktów w interesującym ich 

obszarze,  rozpoznanie branży i zbieranie informacji (np. pod kątem pisania pracy dyplomowej lub określenia 

przyszłego kierunku kariery zawodowej), rozwijanie kompetencji zawodowych 

Poznanie przez Studenta specyfiki pracy przyszłego miejsca pracy i zasad w nim obowiązujących(m.in. zasad 

BHP), zdobycie doświadczenia w realizacji zadań praktycznych (najczęściej w odniesieniu do branży lub 

zawodu wynikającego z sylwetki absolwenta), poznanie wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców. 

 

2. Zadania praktyki  

 

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

podmiotu w jakim realizuje praktykę oraz zakresu realizowanej praktyki zawodowej II. 

gospodarstwa rolne: 

• ogólna organizacja gospodarstwa, 

• rodzaj produkcji roślinnej, 

• stosowane technologie w produkcji roślinnej, 

• rodzaj produkcji zwierzęcej, 

• stosowane technologie w produkcji zwierzęcej, 

• urządzenia techniczne stosowane w gospodarstwie, 

• ewidencja zaszłości gospodarczych oraz archiwizacja dokumentów w gospodarstwie. 

• podmioty gospodarcze, gospodarstwa towarowe, podmioty powiązane z agrobiznesem: 

• rodzaj prowadzonej działalności, 

• zakres działalności, 

• organizacja działalności, 

• obieg dokumentacji, 

• procedury obsługi petentów i klientów, 

• systemy zarządzania, 

• stosowane procesy produkcyjne 

 

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,  
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• ocena przebiegu praktyki zawodowej 

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 480 godzin ( 1 godzina = 45 minut) 

 

UBEZPIECZENIE 

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

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 


