
System kontroli praktyk i ich zaliczania 

Warunkiem zaliczenia przez studenta praktyki zawodowej jest jej zrealizowanie, 

przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków i miejsca odbywania praktyki oraz 

przedłożenie opiekunowi (koordynatorowi) praktyk następujących dokumentów: 

a. oświadczenia zakładowego opiekuna praktyk o wyrażeniu zgody na przyjęcie na praktykę 

na podstawie ramowego planu praktyki, 

b. dziennika praktyk zawierającego opis działań i zadań wykonywanych przez studenta 

ujętych w tygodniowych kartach pracy, potwierdzonych podpisem zakładowego opiekuna 

praktyk, 

c. opinii z przebiegu praktyki zawodowej, wystawionej przez zakładowego opiekuna 

praktyk, 

d. sprawozdania, sporządzonego przez studenta – praktykanta, zawierającego opis praktyki, 

nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną praktyki i jej przydatności  

w nabywaniu kompetencji zawodowych.  

Dziennik praktyk zawodowych powinien zawierać: wypełnioną kartę przebiegu praktyki  

(1 strona) oraz podpis zakładowego opiekuna praktyk i pieczęć zakładu, kartę tygodniową 

dziennika praktyk, opis wykonywanych prac i czynności charakter udziału w wymienionych 

pracach (w tym: tytuł bloku tematycznego, rodzaj wykonanej pracy oraz ich szczegółowy opis 

techniczny, charakter udziału w realizowanych zadaniach). 

Każda tygodniowa karta dziennika praktyk zawierająca opis realizowanych zadań musi być 

zatwierdzona podpisem zakładowego opiekuna praktyk i pieczęcią zakładu, w którym 

odbywała się praktyka. 

Sprawozdanie z programowej praktyki zawodowej powinno zawierać: podstawowe 

informacje o przedsiębiorstwie, opis działu lub działów, w których realizowana była praktyka, 

szczegółowa charakterystykę wybranych stanowisk będących bezpośrednim miejscem pracy 

studenta oraz podsumowanie praktyki, wraz z oceną praktyki pod kątem jej przydatności w 

poszerzaniu zdobytej na studiach wiedzy, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności oraz 

nabyciu doświadczenia zawodowego a także analizę mocnych i słabych stron zrealizowanej 

praktyki zawodowej. 

Zgodnie z § 4 zarządzenia 4/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 stycznia 

2022r., nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad praktyką sprawuje 

opiekun (koordynator) praktyk, powoływany przez Kierownika Działu Rekrutacji i Karier 

Studenckich, na wniosek Dziekana Kolegium, spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w UR. Opiekunem zakładowym jest pracownik wskazany przez zakład pracy 

przyjmujący na praktykę zawodową. 

Na podstawie opracowanej przez studentów dokumentacji z praktyk oraz po jej weryfikacji w 

zakresie osiągniętych efektów kształcenia i treści programowych przewidzianych w sylabusie 

opracowanym dla praktyki zawodowej na kierunku Agroleśnictwo, opiekun (koordynator) 

praktyk dokonuje zaliczenia praktyki. Praktyka zaliczana jest na ocenę, z wpisem do indeksu i 

Wirtualnej Uczelni. 



 

Zakładane efekty kształcenia programowej praktyki zawodowej na kierunku Agroleśnictwo 

EK (efekt 

kształcenia) 
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

(KEK) 

EK_01 Zna zasady zrównoważonego użytkowania lasu możliwe do 
stosowania w systemach agroleśnych 

K_W04 

EK_02 Rozumie funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z 
gospodarką leśną i rolną 

K_W07 

K_W11 

EK_03 Potrafi ocenić wpływ stosowanej technologii pozyskiwania 
surowców na środowisko 

K_U10 

EK_05 Potrafi przygotować sprawozdanie z praktyki zawodowej 
posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu 
leśnictwa i rolnictwa 

K_U14 

EK_06 Jest gotów wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do 
wskazania technologii przyjaznych środowisku 

K_K03 

 

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

 

Symbol 

efektu 
Metody oceny efektów kształcenia 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

EK_01- 

EK_6 

Obserwacja ciągła, 

Dziennik programowej praktyki zawodowej,  

Opinia zakładowego opiekuna praktyk,  

Sprawozdanie z programowej praktyki zawodowej. 

zajęcia 

praktyczne 

 

 


