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1. Praktyka zawodowa jest realizowana zgodnie z obowiązującymi standardami 
kształcenia.  

2. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i obejmują 
studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

3. Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych (państwowych lub 

prywatnych), urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych na podstawie 
porozumień o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych, które zawierane są 

pomiędzy Uniwersytetem, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych a Zakładem Pracy reprezentowanym przez stosowne władze.  

4. Praktyka zawodowa odbywana jest indywidualnie przez studenta studiów 

stacjonarnych lub może to być praca zawodowa dla studentów studiów 
niestacjonarnych (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub prowadzących 

samodzielną działalność gospodarczą), jeśli charakter wykonywanej pracy jest zgodny 
z założeniami praktyki.  

5. Koszty związane z odbywaniem praktyki oraz koszty ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków pokrywa student.  

6. Instytutowy opiekun praktyk zawodowych jest przełożonym studentów odbywających 
praktykę.  

7. Instytutowy opiekun praktyk odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami  
i zadaniami.  

8. Warunkiem otrzymania „Porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk 
zawodowych” jest posiadanie przez studenta aktualnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).  

9. Praktykę zalicza instytutowy opiekun praktyk zawodowych na podstawie dostarczonej 
przez studenta dokumentacji. 

 

I. Organizacja praktyki zawodowej 

 

Zgodnie z planem studiów i standardami nauczania dla kierunku Biologia ustala się 
następujące zasady oraz wytyczne dotyczące przebiegu i zaliczenia praktyki ciągłej na UJK w 
Kielcach. 

 

Dla studentów II r. Biologii studiów pierwszego stopnia praktyka zawodowa realizowana jest 
po zakończeniu IV semestru zajęć, a dla studentów I r. Biologii studiów drugiego stopnia 

praktyka zawodowa realizowana jest po zakończeniu II semestru zajęć, w czasie przerwy 
wakacyjnej określonej ramową organizacją roku akademickiego na studiach stacjonarnych na 

UJK w Kielcach.  
Możliwe jest odbycie praktyki w trakcie roku akademickiego za zgodą opiekuna praktyki 
oraz Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.  

 

II. Cele praktyki 

 

1. Poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach 
merytorycznie związanych z kierunkiem studiów 



2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej 
na studiach  

3. Poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z 
wybraną specjalnością  

4. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych 

5. Poznanie własnych możliwości na rynku pracy 

6. Nawiązanie kontaktów zawodowych. 

 

III. Czas trwania praktyki 

 

Dla studentów II r. Biologii studiów pierwszego stopnia praktyka zawodowa liczy 100 
godzin. Studenta obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Student powinien przepracować min. 
120 godzin. 

 

Dla studentów I r. Biologii studiów drugiego stopnia praktyka zawodowa liczy 50 godzin. 
Studenta obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Student powinien przepracować min. 50 
godzin. 
 

 

IV. Miejsce i forma praktyki 

 

Studenci sami wybierają zakład pracy w miejscu swojego zamieszkania lub jego pobliżu. 
Praktykę należy odbywać w zakładzie pracy (instytucji) ściśle związanym z kierunkiem 

kształcenia (dla biologii ogólnej, np. przychodna weterynaryjna, ogród botaniczny, parki 

narodowe i krajobrazowe, dla biologii medycznej z elementami diagnostyki, np. laboratorium 
analityczne, laboratorium diagnostyczne, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, itp). 

 

Studenci odbywają praktykę na zasadzie wolontariatu na podstawie skierowania wydawanego 
przez Instytutowego Opiekuna ds. praktyk.  
Studenci dostarczają opiekunowi praktyk dane potrzebne do sporządzenia Porozumienia.  
Do realizacji praktyki student może przystąpić po zawarciu Porozumienia (Umowy) między 
daną instytucją a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

V. Program praktyk zawodowych 

 

Praktyka zawodowa jest ważnym etapem przygotowania studenta do pracy zawodowej. Ma 
ona umożliwić praktyczne zapoznanie się studenta z całokształtem pracy zawodowej. 
Praktyka powinna służyć konfrontacji wiedzy teoretycznej wyniesionej z Uczelni z praktyką. 

 

Zakres materiału praktyki zawodowej  
1. Zapoznanie z przepisami prawnymi, funkcjonowaniem i strukturą organizacyjną 

zakładu pracy  
2. Zapoznanie się z regulaminem pracy, zasadami bhp, ppoż. i ochrony środowiska 

obowiązującymi w zakładzie  
3. Zapoznanie z formami i metodami pracy (rodzaje wykonywanych analiz i pomiarów, 

poznanie instrukcji obsługi i stosowanych przyrządów i aparatów)  
4. Planowanie i organizacja zajęć (sposoby sporządzania planów działania)  
5. Wykonywanie zamierzonych zadań (badań) i ich analiza (np. pobieranie próbek do 

badań, znakowanie i zabezpieczanie próbek, przygotowanie próbek do analiz) 



6. Opracowanie wyników pomiarów (np. identyfikacja, oznaczanie ilościowe i 
jakościowe składników badanych materiałów metodami stosowanymi w laboratorium)  

7. Sposoby zapisu i dokumentacja wykonywanej pracy (ewidencja i dokumentacja prac 
laboratoryjnych)  

8. Najczęściej popełniane błędy, sposoby zapobiegania i ich eliminacja 

9. Działania korygujące 

10. Komunikowanie się 

11. Samodzielność i gotowość do podejmowania racjonalnych decyzji 

12. Sposoby i możliwości szkoleń 

13. Poznanie innowacyjnych działań zakładu pracy w zakresie wykonywanych zawodów 

 

VI. Zadania studenta – praktykanta 

 

1. Dokonanie wyboru miejsca i terminu praktyki oraz uzgodnienie indywidualnego 
zakresu obowiązków i zadań w danej instytucji.  

2. Uzgodnienie z instytutowym opiekunem praktyk zawodowych miejsca, terminu oraz 
zadań praktyki do 15 maja danego roku akademickiego.  

3. Ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NW) na czas trwania praktyki.  

4. Przebywanie w miejscu praktyk w godzinach pracy wybranej instytucji.  
5. Wykonanie powierzonych przez placówkę zadań zgodnych z wcześniejszymi 

ustaleniami.  
7. Zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki zawodowej 

 

VII. Zaliczanie praktyk 

 

Po odbyciu praktyki student składa u opiekuna praktyki pełną dokumentację z realizacji 
praktyki do której należą:  

1. Jeden egzemplarz Porozumienia podpisanego przez dyrektora zakładu pracy 

2. Ocena (opinia) wydana przez opiekuna z zakładu pracy  
3. Dzienniczek praktyk (podpisany przez opiekuna z zakładu pracy i dyrektora, 

podstemplowany przez zakład pracy, rozpisany każdy dzień z wyszczególnionymi 
i opisanymi zajęciami oraz godzinami pracy) 

 

Warunkiem zaliczenia praktyki w przypadkach wykonywania przez studenta pracy 
zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej jest przedstawienie:  

1. zaświadczenia o zatrudnieniu;  
2. sprawozdania zawierającego charakterystykę instytucji, zasad organizacji  

i zarządzania, wykonywanych zadań. 

 

Wzór dzienniczka praktyk oraz inne dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki dostępne są 
na stronie internetowej http://www.praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/ (Zakładka 
Wydziałowe, Biologia).   
Zaliczenia i wpisu do indeksu (strona 82) i karty egzaminacyjnej dokonuje opiekun praktyki z 
Instytutu Biologii UJK: dr Wojciech Trybus (wojciech.trybus@ujk.edu.pl).  

http://www.praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/
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