
P r o g r a m  p r a k t y k i  

Kierunek studiów: OGRODNICTWO 

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie wprowadzonym Zarządzeniem nr 26/11/15 Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 15 marca 2012 r. 

 

Praktyka zawodowa studenta służy nabyciu praktycznych umiejętności wykonywania czynności z 

zakresu: 

a) zarządzania przedsiębiorstwem, 

b) projektowania, 

c) pielęgnacji terenów zieleni, 

d) kosztorysowania, 

e) realizacji projektów, 

f) produkcji materiału szkółkarskiego oraz jego obrotu.  

Założenie to wymaga włączenia studenta do czynnego uczestnictwa w realizacje zadań 

wykonywanych przez zakład pracy w czasie trwania praktyki zawodowej, a także zapewnienia przez 

pracodawcę fachowego instruktażu. 

W szczególności praktyki powinny umożliwiać: 

1. zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami (aktami 

prawnymi) regulującymi zasady funkcjonowania zakładu pracy; 

2. przyswojenie podstawowych zasad z zakresu zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych 

wynikających z kodeksu pracy; 

3. zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją planistyczną i finansowo– księgową z zakresu: 

a) planu finansowo – ekonomicznego zakładu pracy, 

b) zasad prowadzonej księgowości, 

c) analizy kosztów, 

d) zasad współpracy z urzędem skarbowym, organami samorządu i sporządzaną 

sprawozdawczością finansową; 

4. zapoznanie się z procesem projektowania, realizacją projektów, pracami pielęgnacyjnymi 

nasadzeń oraz produkcją materiału do realizacji projektów oraz jego obrotu, a w szczególności: 

a) z wymogami i koniecznymi uzgodnieniami z urzędem gminy, starostwem powiatowym i 

innymi instytucjami na etapie projektowania i realizacji projektu, 

b) z zasadami wykonywania prac w zakresie małej architektury, 

c) z zasadami przygotowania gleby, doboru materiału nasadzeniowego, tworzenia kompozycji, 

itp., 

d) z technologią produkcji materiału nasadzeniowego, 

e) z zasadami przygotowania produkcji i jej sprzedaży oraz zaopatrzenia w środki do produkcji, 

f)    z zasadami marketingu, 

g) z zasadami wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

h) z zasadami kosztorysowania: prac projektowych, prac związanych z budową i zakładaniem 

terenów zieleni oraz prac związanych z prawidłowym utrzymaniem terenów zieleni. 

Student po VI semestrze studiów na kierunku ogrodnictwo jest przygotowany zawodowo w zakresie 

specjalności kształtowanie terenów zieleni w następujących dziedzinach:  

a) projektowania odręcznego ogrodów przydomowych i terenów zieleni ogólnodostępnych w 

tym również o charakterze zabytkowym (projekty koncepcyjne i wykonawcze wraz ze 

specyfikacją techniczną materiału roślinnego), 

b) gleboznawstwa, żywienia roślin i uprawy gleby, 

c) inwentaryzacji dendroflory i oceny jej stanu fitosanitarnego, 

d) pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni, 

e) zakładania i budowy terenów zieleni, 

f) znajomości dendrologii i roślin zielnych, 

g) podstawowej znajomości w zakresie sadownictwa i warzywnictwa. 

Praktyki powinny umożliwić osiągnięcie efektów kształcenia wskazanych w module praktyka w 

programie kształcenia dla kierunku ogrodnictwo. 

 


