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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I ODBYWANIA 

PROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

 

Kierunek − BIOTECHNOLOGIA 

Poziom − I stopnia 

Forma − stacjonarne (3,5-l) 

Profil kształcenia − ogólnoakademicki 
 

 

 

1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 
kierunku biotechnologia.  

 
2. Praktyka jest realizowana zgodnie z Planem praktyk programowych obowiązującym w danym roku 

akademickim w Kolegium Nauk Przyrodniczych. 
Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta - ukończenie pierwszych trzech semestrów 
studiów inżynierskich na kierunku biotechnologia. 

 
3. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub 

samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach służby zdrowia, instytucjach naukowo-
badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, których działalność umożliwia uzyskanie 
efektów kształcenia zdefiniowanych dla praktyki zawodowej na kierunku Biotechnologia. 
Student może samodzielnie lub przy pomocy Koordynatora Praktyk wybrać miejsce odbywania 
praktyki zgodnie z podjętym kierunkiem studiów w jednostkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca 
zamieszkania lub siedziby Uczelni oraz załatwia wszelkie formalności związane z jej organizacją. 
Studenci mogą również korzystać z bazy ofert praktyk prowadzonej przez Dział Rekrutacji i Karier 
Studenckich UR. 

 
4. Opiekun praktyki z ramienia instytucji czuwa nad właściwym przebiegiem praktyki, udziela 

merytorycznych i metodycznych rad i wskazówek w trakcie przeprowadzania analiz, a po ich 
przeprowadzeniu wydaje stosowne zalecenia; potwierdza w dzienniku praktyk przebieg każdego dnia 
praktyki; po zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i wystawia studentowi opinię wraz 
z oceną za wykonanie powierzonych zadań. 

 
5. Koordynator praktyk: 
5.1. weryfikuje miejsca realizacji praktyk zawodowych wskazane przez studentów pod względem profilu 

ich działalności oraz wyposażenia w infrastrukturę odpowiednią do celów praktyk zawodowych; 

5.2. przeprowadza hospitacje praktyk zawodowych, które polegają na osobistym / telefonicznym 

sprawdzeniu czy student realizuje praktykę zgodnie z harmonogramem; a także w jakim stopniu 



realizowana praktyka umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie 

kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych; 

5.3. prowadzi nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych poprzez ich hospitacje, a także ocenę 
dokumentacji potwierdzającej odbycie przez studenta praktyk zawodowych. Do metod weryfikacji 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia / uczenia się w procesie realizacji praktyk zawodowych 
należy dziennik praktyk zawodowych, zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzającego odbycie 
praktyki oraz opinia studenta o przebiegu praktyk; 

5.4. zalicza praktykę na ocenę. 
 
6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującym programem i harmonogramem studiów dla 

kierunku biotechnologia 

 


