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Zakres praktyk 

Termin: od V semestru 

Okres trwania: 2 miesiące 

Sposób zaliczenia: zaliczenie ustne 

Miejsce praktyki: 

      - produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze, 

      - przedsiębiorstwa usługowe działające w branży rolniczej 

      - Hodowle Roślin, IHAR, Rolnicze Gospodarstwa Doświadczalne  UP, Stacje Doświadczalne Oceny 

Odmian, Ośrodki Hodowli Zarodowej, PIORiN, COBORU i inne, 

      - studenci specjalności „Ochrona Roślin” obowiązkowo odbywają część praktyki (min. 4 tyg.) w IOR 

PIB w Poznaniu i jego zakładach doświadczalnych. 

 
Merytoryczny program 
 

• zapoznanie studentów z procesami produkcyjnymi  dotyczącymi produkcji roślinnej, 
 zwierzęcej oraz usługami w branży rolniczej 

•  zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych czynności w produkcji rolniczej  i 
zwierzęcej, 

•  poznanie podstaw ekonomicznych procesów produkcyjnych (analiza kosztów i 
 zysków), 

•  poznanie środowiska wiejskiego, 
•  poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w 

 branży rolniczej. 
• zapoznanie studentów z procesami produkcyjnymi  dotyczącymi produkcji roślinnej, 

 zwierzęcej oraz usługami w branży rolniczej 
•  zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych czynności w produkcji rolniczej  i 

zwierzęcej, 
•  poznanie podstaw ekonomicznych procesów produkcyjnych (analiza kosztów i 

 zysków), 
•  poznanie środowiska wiejskiego, 
•  poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w 

 branży rolniczej. 
Obowiązki zakładu 

• Bezpośredni nadzór nad studentem sprawuje opiekun wskazany przez właściciela 
 gospodarstwa lub upoważniony pracownik lub sam właściciel, 

•  Obowiązujący czas pracy ustala właściciel gospodarstwa, 
•  Osoba zarządzająca jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do 

przeprowadzenia praktyki, tj: 
•  zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, zgodnie z programem praktyki, 
•  zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania gospodarstwa, obowiązującym 

regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,   



•  sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przez studentów powierzonych zadań, 
•  umożliwienie studentom zapoznania się z działalnością wszystkich działów 

 produkcji. 
 
 
Obowiązki studenta 

• Zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ogólnego 
ubezpieczenia przez Uczelnie  lub indywidualnie od następstw od nieszczęśliwych wypadków 

•  prowadzenie dokumentacji w trakcie praktyki – dzienniczka praktyk („Praktyka zawodowa i 
opis gospodarstwa”) 

•  w czasie praktyki student zobowiązany jest brać czynny udział we wszystkich pracach 
wykonywanych w danej jednostce 

•  właściwe i sumienne  wykonywanie powierzonych zadań 
•  w przypadku nieobecności na praktyce, poinformowanie opiekuna w zakładzie, jak również 

opiekuna praktyk powołanego na wydziale, o czasie i przyczynie nieobecności. 
 

Zaliczenie 

• złożenie wypełnionego poprawnie dzienniczka praktyk wraz z pozytywną opinią  zakładu prac, 

•  zdanie zaliczenia, który przeprowadza wydziałowy koordynator/ opiekun praktyk. 

•  nie zaliczenie praktyki pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

WNIOSKI o odbycie praktyki składane są u pełnomocnika w nieprzekraczalnym terminie do 

10.06.2019 roku!!! 

O miejscu, terminie odbycia praktyk decyduje UP Poznań przez podpisanie odpowiedniej 

umowy na jej odbycie. 

 
Możliwość odbycia praktyk 

-  Właściciel gospodarstwa - 30,0 ha 
-  gospodarstwo rodziców -   30,0 ha 
-  gospodarstwa inne pow. -  50,0 ha 

 
Dokumenty do złożenia 

-  określony termin praktyk, 
-  rodzaj gospodarstwa i poświadczenie o własności gospodarstwa, 
-  poświadczenie o przyjęciu na praktykę, 
-  ubezpieczenie ! 

 
 
Zwolnienia = zaliczenie na podstawie odbytej już praktyki (dokumenty poświadczające jej 
odbycie – np. Technikum Rolnicze) 
Uchwala Senatu nr 156/2014 z dnia 23.04.2014r.  § 27 i 28. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Proponowane miejsca odbywania praktyki: 
 

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UPP - Dłoń 

 

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 

Gospodarstwo Borowo (Wielkopolska)   

Gospodarstwo Kończewice (Kujawsko-Pomorskie)   

Gospodarstwo Strzelce (Łódzkie)   

 

 

Hodowla Roślin Danko 

Gospodarstwo Choryń (Wielkopolska)  

Gospodarstwo Sobiejuchy (Kujawsko-Pomorskie)  

(brak zakwaterowania) (Panowie z uprawnieniami na ciągnik) 

Gospodarstwo Szelejewo (Wielkopolska) 

 

Majątek Ziemski Stary Jaworów Sp. z o.o.  

 

Gospodarstwo Rolne Baborówko (Wielkopolska) 

 

Agroterm sp. z o.o. (Zachodniopomorskie)  

 

TOP FARMS Wielkopolska Sp. z o.o.  – możliwość odbywania praktyki w różnych 

gospodarstwach. 

 

Poznańska Hodowla Roślin - Tulce 

 

 

 


