
Procedura obowiązująca na kierunku biologia przy organizowaniu i zaliczaniu praktyk 

specjalizacyjnych 

 

Akty prawne regulujące organizację i przebieg praktyk 

1. Uchwała Senatu 18/2012 Senatu UPH z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu studiów. 

2. Zarządzenie nr 29/2008 Rektora Akademii Podlaskiej z dnia 22 kwietnia 

2008r. 

3. Regulamin praktyk specjalizacyjnych  na kierunku biologia w Uniwersytecie 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 

Organizacja, przebieg i dokumentowanie praktyk specjalizacyjnych 

Praktykę organizuje się i przeprowadza w sposób określony w regulaminie praktyk, a jej 

wymiar określono w planie studiów właściwym dla kierunku i funkcjonujących na nim 

specjalności. Praktykę organizuje pracownik Instytutu Biologii powołany przez Prorektora ds. 

Studiów,  na wniosek Dziekana WP na rok akademicki. 

1. Praktyka specjalizacyjna jest jednym z podstawowych ogniw w przygotowaniu 

studentów/ek do przyszłej pracy zawodowej. Uzupełnia ona proces kształcenia 

teoretycznego realizowanego w toku studiów.  

2. W czasie praktyki studenci/ki są „żywą wizytówką” Uniwersytetu. Obowiązuje 

ich/je punktualność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych im 

obowiązków oraz grzeczność, kultura, takt i skromność w relacjach z 

pracownikami zakładu, do którego zostaną skierowani.  

3. Praktyka specjalizacyjna obowiązuje studentów /ki na wszystkich 

specjalnościach i formach studiów (stacjonarne i niestacjonarne). Jej  wymiar 

zapisany jest w planie studiów, a terminy realizacji określane są corocznie w 

rocznym planie praktyk uchwalonym przez Radę Wydziału Przyrodniczego i 

zatwierdzonym przez Prorektora d/s Studiów. Zatwierdzony plan praktyk jest 

podawany do wiadomości studentom/kom poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej i na ogólnie dostępnej tablicy ogłoszeń.  

4. Główne cele praktyki są następujące:  

- nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej do 

wykonywania zadań w zakładzie pracy 

- poznanie specyfiki pracy w zakładzie o profilu zgodnym ze studiowaną 

specjalnością,  

- poznanie organizacji pracy całego zakładu, jego struktury i obowiązków 

na wybranych stanowiskach, 

- zapoznanie się z technicznym wyposażeniem zakładu,  

- wdrożenie do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaną 

pracą, 

5. Student/ka – praktykant/ka otrzymuje z Uczelni skierowanie na praktykę, 

regulamin praktyki i kartę oceny praktyki. Dzienniczek praktyki studenci /ki 

zakładają we własnym zakresie i prowadzą go zapisując czynności wykonane w 

każdym dniu przebywania na terenie zakładu.  

6. Obowiązkiem studenta/ki jest zgłoszenie się ze skierowaniem, w pierwszym 

dniu praktyki, do osoby kierującej zakładem pracy, w którym będzie odbywał 

praktykę (dyrektor, prezes). Na pierwszym spotkaniu osoba kierująca zakładem 

lub inna do tego upoważniona i wyznaczona, informuje studenta/kę o zasadach 



obowiązujących pracowników na terenie zakładu, w tym o przepisach BHP, 

godzinach pracy, przydzielonym opiekunie na czas trwania praktyki, 

konsekwencjach wynikających z lekceważenia obowiązków i przepisów. 

Informacja o szkoleniu w zakresie BHP powinna być obowiązkowo odnotowana 

w dzienniczku praktyk. Osoba kierująca zakładem pracy, w którym student/ka 

odbywa praktykę, jest przełożonym studenta/ki w czasie trwania praktyki. 

7. Studenta/kę – praktykanta/kę obowiązuje czas pracy wg zasad przyjętych w 

danym zakładzie, zgodnie z kodeksem pracy.  

8. Studenci/ki nie powinni/y być angażowani/e do wykonywania obowiązków na 

stanowiskach wymagających szczególnych umiejętności i uprawnień 

nabywanych na specjalistycznych kursach oraz na stanowiskach wymagających 

szczególnych predyspozycji zdrowotnych poświadczonych specjalistycznymi 

badaniami lekarskimi. 

9. W czasie praktyki student/ka przygotowuje dokumentację w postaci dzienniczka 

praktyk, w którym zamieszczane są następujące informacje  

a) ogólne dane o zakładzie: nazwa, adres, struktura organizacyjna, 

nazwisko opiekuna 

b) dzienny rozkład obowiązków poświadczony przez opiekuna 

c) sprawozdanie opisowe z przebiegu praktyki z zaznaczeniem nabytych 

w czasie jej trwania kompetencji zawodowych 

10. Na zakończenie praktyki opiekun studenta/ki na terenie zakładu pracy wypełnia 

kartę oceny i proponuje ocenę końcową wyrażoną w skali stosowanej w Uczelni, 

tj. od 2 do 5. Szczególne osiągnięcia studenta /ki w czasie trwania praktyki mogą 

być zaznaczone poprzez wpisanie oceny celującej (5+). Wystawienie oceny 

niedostatecznej oznacza nie zaliczenie praktyki.  

11. Dokumentacja z praktyk, o której mowa w punktach 9 i 10, jest przedstawiona 

opiekunowi praktyk wyznaczonemu przez Prorektora d/s Dydaktyki.  

12. Na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy ze studentem/ką, opiekun 

praktyki dokonuje zaliczenia praktyki oraz wpisuje ocenę do indeksu i karty 

zaliczeniowej i protokołu w systemie USOS. Ocena zaproponowana przez 

opiekuna praktyki ze strony zakładu pracy może być zmieniona. Decyzję o 

zmianie oceny opiekun praktyki z ramienia UPH podejmuje na podstawie 

przeprowadzonej hospitacji praktyki, złożonych dokumentów i rozmowy ze 

studentem/ką. Ocena może być podwyższona lub obniżona.  

13. Opiekunowie praktyk ze strony zakładu nie otrzymują wynagrodzenia z 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na życzenie, mogą 

otrzymać zaświadczenie o sprawowaniu opieki nad studentem – praktykantem. 

14. Praktyka jest formą zajęć odbywanych przez studenta/kę w ramach programu 

studiów i w czasie jej trwania student /ka, który/a opłacił/a składkę w 

Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, jest objęty/a 

ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków (nw). Studenci /ki studiów 

niestacjonarnych oraz studenci/ki studiów stacjonarnych, nie korzystający z 

ubezpieczenia w Uczelni, powinni wykupić polisę ubezpieczenia od 

nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki, jeśli takiej polisy nie 

posiadają. W przeciwnym wypadku biorą na siebie odpowiedzialność i 

konsekwencje zdarzeń losowych, a zakład ma prawo odmówić przyjęcia na 

praktykę.  

15. Miejsce praktyki sugeruje student/ka, składając deklarację. Akceptacja 

propozycji dokonuje się poprzez wystawienie skierowania. Proponuje się, aby 

dla specjalności biologia środowiskowa z ekoturystyką praktyka była 



organizowana, np. w nadleśnictwach, administracji parków narodowych i 

krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, wydziałach 

właściwych dla środowiska w administracji samorządowej i rządowej różnych 

szczebli, w stacjach segregacji odpadów, kompostowniach, oczyszczalniach 

ścieków i innych. Dla specjalności biologia z analityką proponuje się praktykę 

w różnego typu laboratoriach medycznych, środowiskowych, stacjach 

monitoringu środowiska, stacjach sanitarno – epidemiologicznych, aptekach z 

lekami recepturowymi, laboratoriach przyzakładowych i innych. Praktyka dla 

specjalności biologia eksperymentalna z biotechnologią może być 

zorganizowana we wszystkich ww. instytucjach proponowanych dla dwóch 

wcześniej wymienionych specjalności. Praktykę dla studentów /ek wszystkich 

specjalności można zorganizować także w uczelniach wyższych, w ich 

jednostkach organizacyjnych zgodnych z profilem studiowanej specjalności.  

16. Przed skierowaniem studentów/ek na praktykę organizowane jest spotkanie 

informacyjne, odrębnie dla każdego rocznika studiów.  

17. Studenci/ki studiów niestacjonarnych pracujący w zakładach o profilu zgodnym 

ze studiowaną specjalnością mogą ubiegać się z zwolnienie z praktyki na 

podstawie przedstawionego zaświadczenia potwierdzonego przez upoważnione 

do tego osoby z zakładu pracy (kierownik, dyrektor, prezes). W tej sprawie 

składają pisemną prośbę do opiekuna praktyki i dołączają do niej zaświadczenie 

z zakładu pracy, ocenę pracy wykonaną przez przełożonego i opis stanowiska 

pracy, w którym powinno być zaznaczone to, że wykonywana praca jest zgodna 

ze studiowanym kierunkiem i specjalnością.  

18. O terminie rozpoczęcia praktyki student/ka informuje opiekuna praktyk w 

Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (osobiście, 

telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną)  najpóźniej na tydzień przed 

rozpoczęciem praktyki. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować 

niezaliczenie praktyki. 

19. Dodatkowe informacje dotyczące praktyki można uzyskać u opiekuna praktyki. 

Kartę oceny praktyki i instrukcję praktyki można pobrać z internetu: 

www.ib.uph.edu.pl  

20. Za zaliczenie praktyk dziekanat WP wpisuje odpowiednią liczbę punktów ECTS 

przypisaną tej formie kształcenia.  

21. Praktyka nie zaliczona w terminie właściwym dla danego rocznika studiów 

powinna być odbyta w innym terminie uzgodnionym z opiekunem praktyki i 

zaakceptowanym przez Dziekana WP.  

22. Opiekun praktyki analizuje złożone karty ocen, a wypływające z nich wnioski 

zamieszcza w rocznym sprawozdaniu składanym Radzie Wydziału 

Przyrodniczego w terminie wyznaczonym przez Dziekana, wynikającym z 

kalendarza i wiodącej tematyki posiedzeń RWP.  

 

Za organizację praktyki odpowiada: 

Instytut Biologii, Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody  

ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce 

tel. (025) 6431328, 6431206, tel/fax. 6431338 

e-mail: mariao@uph.edu.pl rkow@uph.edu.pl  

 

http://www.ib.ap.siedlce.pl/
mailto:mariao@uph.edu.pl
mailto:rkow@ap.siedlce.pl

