
Do punktu 4.6 Regulamin praktyki 
 

Praktyka jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego 

studiów na kierunku: OGRODNICTWO. 

Obowiązek realizacji praktyki w wymiarze co najmniej 8 tygodni  

(8x5 dni roboczych) wynika z zapisów standardów kształcenia na kierunku 

„Ogrodnictwo”. 

Celem praktyki jest: 

- uczestniczenie w wybranych procesach produkcyjnych gospodarstwa 

ogrodniczego, rolniczego, hodowlanego itp.; 

- obserwacja organizacji pracy wybranego gospodarstwa i instytucji 

związanych z obsługą ogrodnictwa; 

- nabycie umiejętności opisu wybranych procesów technologicznych  

w gospodarstwie; 

- nabycie umiejętności charakteryzowania środowiska przyrodniczego,  

w którym znajduje się wybrane gospodarstwo; 

- nabycie umiejętności praktycznych w zakresie co najmniej trzech 

czynności technologicznych związanych z ogrodnictwem; 

- kształtowanie samodzielnego, krytycznego spojrzenia na praktykę 

ogrodniczą w porównaniu do wiedzy teoretycznej. 

 

Organizacja praktyki 

Praktyka może być realizowana w czasie wolnym od zajęć w Uczelni. 

Sposób odbycia praktyki proponuje student najpóźniej do końca trzeciego 

semestru. Praktyka może być realizowana już od pierwszego roku studiów 

(przerwa międzysemestralna, okres wakacji letnich itp.), ale obowiązkowo musi 

się rozpocząć w trakcie drugiego roku studiów i powinna być zakończona  

w przerwie wakacyjnej po trzecim roku studiów. Na studiach niestacjonarnych 



część praktyki może być realizowana w trakcie czwartego roku studiów, 

powinna jednak być ukończona z końcem semestru siódmego. Sposób podziału 

praktyki zaproponowany przez studenta zatwierdza Dziekan. 

Praktyka obejmuje następujące działy produkcji ogrodniczej: 

1. Sadownictwo lub szkółkarstwo – nie mniej niż jeden tydzień. 

2. Warzywnictwo gruntowe lub szklarniowe – nie mniej niż jeden tydzień. 

3. Rośliny ozdobne lub kwiaciarstwo – nie mniej niż jeden tydzień. 

4. Inne (np. produkcja grzybów, ziół, itp.) – nie mniej niż jeden tydzień. 

    Zaleca się, aby w każdym dziale student przepracował 2 tygodnie,  

ale dopuszcza się dłuższą praktykę w wybranym dziale, a także realizację części 

praktyki w administracji lub obsłudze rolnictwa – ogrodnictwa a także ochronie 

środowiska obszarów wiejskich. 

 Praktyki można odbywać w gospodarstwach specjalistycznych lub 

różnokierunkowych rolniczych, ogrodniczych itp. zarówno w Polsce jak 

również poza granicami kraju. Dopuszcza się realizację części praktyki we 

własnym gospodarstwie lub gospodarstwie rodziców w zakresie określonym 

rodzajem działalności.  

 O formie i miejscu odbywania poszczególnych części praktyk decyduje 

umowa zawarta między studentem i właścicielem danego gospodarstwa 

(instytucji). 

 Praktyka kończy się egzaminem zdawanym przed komisją, którego 

wynik w postaci oceny jest wpisywany do indeksu jako „egzamin z praktyki”. 

 Komisji przewodniczy Dziekan lub osoba wskazana, a w jej skład 

wchodzi dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących dyscypliny 

zawodowo – kierunkowe. Egzamin ten wpisuje się po semestrze szóstym,  

a wyjątkowo dla studiów niestacjonarnych można wpisać w semestrze siódmym. 

 Egzamin składa się z następujących elementów: 

- prezentacja ok. 10 minut z realizowanych praktyk z uwypukleniem wybranego 

działu ogrodnictwa; 



- sprawdzenia i oceny wypełnionego „dziennika”; 

- sprawdzenia nabytej wiedzy praktycznej. 

 


