
PWSZ w Sulechowie  
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny Dla naboru z lat 2013 i 2014 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Praktyka zawodowa 
Kod 

przedmiotu: 
PZ - 15 

Rok III, IV 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr V, VI, VII 

Czas 
praktyki 

Szczegółowo praktyka może być realizowana w 
miesiącach: 

Studia stacjonarne 
Tygodni  
ogółem 

17 
V semestr: 1 VII - 15 X (minimum 7 tygodni), 
 VI semestr: 1 VII - 30 IX (minimum 7 tygodni),  

VII semestr: 1 X - 20 X (3 tygodnie) 
24 

Studia 
niestacjonarne 

Tygodni  
ogółem 

13 
IV semestr: 6 tygodni 
VI semestr: 7 tygodni 

15 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Praktyka zawodowa studenta służy nabyciu praktycznych umiejętności wykonywania czynności z zakresu 
zawodu ogrodnika o specjalności kształtowanie terenów zieleni. 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. 

Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania, 
pielęgnacji terenów zieleni, kosztorysowania, realizacji projektów oraz produkcji materiału szkółkarskiego i jego 
obrotu.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy praktyka po IV semestrze: 
Zaliczenie z projektowania terenów zieleni oraz znajomość dendrologii i roślin ozdobnych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy praktyka po V i VI semestrze: 
Zaliczenie z przedmiotów zawodowych związanych z projektowaniem, budową i pielęgnacją terenów zieleni a 
także znajomość dendrologii i roślin ozdobnych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, 
leśnych 

i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 stosować w praktyce zasady z zakresu zatrudnienia, 
prowadzenia spraw kadrowych wynikających z kodeksu 
pracy 

R1P_W02, InzP_W05 
 

K_W22 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i 
prowadzenia działalności gospodarczej 

R1P_W02, InzP_W06 
R1P_W11 

K_W20 ma podstawową wiedzę z zakresu budownictwa i 
materiałoznawstwa ogrodowego 

R1P_W05; InzP_W01 

K_W24 wykorzystać wiadomości dotyczące typów zieleni oraz zasad 
urządzania terenów zieleni 

R1P_W03; InzP_W05 
R1P_W07; 

K_W12 ma wiedzę z zakresu produkcji, zastosowania i zasad 
pielęgnacji roślin ozdobnych 

R1P_W03; InzP_W02; 
R1P_W05; InzP_W03; 
                  InzP_W04 



K_W08 uzasadnić wybór związany z zastosowaniem określonego 
rozwiązania technologicznego przy realizacji prac z branży 
zieleni 

R1P_W03; InzP_W02;  
R1P_W05;  
R1P_W06;  

Umiejętności 

K_U13 tworzyć projekt wykonawczy założenia zieleni oraz 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac z zakresu 
budowy i pielęgnacji terenów zieleni z uwzględnieniem 
zestawień materiału roślinnego 

R1P_U02; InzP_U03; 
R1P_U11; InzP_U05; 
R1P_U12; InzP_U06; 
                 InzP_U10 

K_U16 tworzyć przedmiar i harmonogram prac w kolejności 
technologicznej 

R1P_U01; InzP_U06; 
R1P_U08; 

K_U26 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy R1P_U05 

K_U28 rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na podstawie 
doświadczenia zdobytego w przedsiębiorstwach 
ogrodniczych 

R1P_U08; InzP_U09; 
                  InzP_U12; 

Kompetencje 

K_K03 organizuje pracę grupy podczas powierzonych mu zadań  R1P_K02; InzP_K02; 
R1P_K03 

K_K07 organizuje miejsce pracy R1P_K08; InzP_K02; 

K_)K10 odznacza się odpowiedzialnością, dokładnością i 
uczciwością przy realizacji zleconych zadań 

R1P_K03; InzP_K01; 
R1P_K04; 
R1P_K05 

 
Treści programowe: 
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 zieleni 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 szkółkarskiego, tworzenia kompozycji, itp., 
d) z technologią produkcji materiału szkółkarskiego, 
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. 

Zaliczenie praktyki 

 Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki zawodowej. Wzór Karty 
praktyki zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych. 

 Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas 
jej trwania obowiązków. 

 Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać Kartę praktyki a wpis powinien być potwierdzony na koniec 
każdego tygodnia przez organizatora praktyki. 

 Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy studenta. 



 Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór dydaktyczno-wychowawczy 
nad studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie dokonywane jest w formie wpisu w indeksie i na karcie 
zaliczeniowej – „zal.” 

 Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo wypełnioną Kartę praktyki 
zawodowej w terminie dwóch tygodni od zakończenia praktyki.  

 Zaliczenie praktyki jest jednym z warunków zaliczenia semestru studiów. 
 

Podpis opiekuna praktyk        Podpis Dyrektora 

 


