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1. Ubezpieczenie NNW

• Studenci w trakcie odbywania Praktyk 
posiadają obowiązkowo 

ubezpieczenie NNW, którego kopię 
należy dostarczyć do Dziekanatu 

pok.1/08, przed Praktyką



https://www.samorzad.zut.edu.pl/index.php?id=27305

https://bezpieczny.pl/studia-szczegoly/02430

https://www.samorzad.zut.edu.pl/index.php?id=27305
https://bezpieczny.pl/studia-szczegoly/02430


Praktyki według KRK w 2020/2021.
Praktyki na kierunku Kynologia III rok, trwają łącznie 4 tygodnie 

i obejmują: 

Kynologia III rok studia pierwszego  stopnia: 
SEMEST LETNI (semestr  6.)

• 4 tygodnie ( 160 godz.) 6 pkt. ECTS

Odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym 

• Zaliczenie w sesji jesiennej
od 01.09.2021 do 14.09.2021



Praktyki według KRK 2020/2021 
Kynologia S1, III rok:  SEMEST LETNI (sem.6.) 

• 1. Praktyka w instytucji zajmującej się doradztwem 
w sprawie dotacji na prowadzenie własnej 
działalności, np.: Zachodniopomorska Grupa 
Doradcza (Polska Fundacja Przedsiębiorczości, 
Referat ds. Funduszy Pomocowych w Urzędzie 
Miejskim w Szczecinie; (2 tyg.)

• 2. Praktyka w ośrodku szkolenia dla psów pod 
kierunkiem licencjonowanych instruktorów (2 tyg.) 



Zakres praktyki w instytucji 

Zakres i realizacja powinny dotyczyć: 

• doradztwa, 

• usług biznesowych i wsparcia finansowego; 

• tworzenie przyjaznego środowiska lokalnego;

• pobudzanie lokalnych społeczności do działania; 

• poznanie zasad rozpoczynania działalności 
i pozyskiwania środków na tą działalność.  

Program i zakres Praktyki zostaje dostosowany do zakresu 
działalności Instytucji, 

w której student odbywa praktykę. 



W trakcie 2 tygodniowej Praktyki, student powinien 
zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Prawne aspekty działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa (instytucji), w tym główne zasady 
regulacji tej działalności ze strony państwa

2. Przygotowania projektów ekonomicznych i poznanie 
modeli biznesowych, niezbędnych do zaplanowania 
działalności własnej firmy 

3. Pozyskiwania środków na rozpoczęcie lub wsparcie 
działalności gospodarczej oraz na rozwój biznesu, 

4. Informacje jak poprawnie zarejestrować firmę 



Propozycje aplikowania o praktykę
https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow/aktualnosci/praktyki-

programowe/kynologia.html

1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 
https://zgd.com.pl/

• specjalizująca się m.in. w udzielaniu wsparcia 
finansowego i doradczo-szkoleniowego dla start-upów

2. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Daniel 
Owczarek

• specjalizująca się w m.in. pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne oraz B+R

https://zgd.com.pl/


Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Kontakt: zgd@zgd.com.pl 

• Iwona Piwowarczyk Dyrektor Departamentu Szkoleń 

tel. : 781 143 133, 91 852 26 00

Adres: al. Powstańców Wielkopolskich 33, 
70-111 Szczecin

szkolenia@zgd.com.pl



Wojewódzki Urząd Pracy

Projekty własne, fundusze europejskie  

Powiatowe Urzędy Pracy (20 w 
zachodniopomorskim) ul. A. Mickiewicza 41, 

Szczecin; 914256101; sekretariat@wup.pl

mailto:sekretariat@wup.pl


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
zakres usług:

Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą:

• Ocena projektu pod względem szansy dotowania 
lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy; 

• Informacja jak się ubiegać, warunkach, kryteriach 
i procedurach przyznawania dotacji; 

• Przygotowanie wniosku

Adres:  ul. Kuśnierska 12b, Szczecin; 914329432-33, 
35; 800345534; gpi@wzp.pl

mailto:gpi@wzp.pl


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Lokalne punkty konsultacyjne Funduszy 
Europejskich są zlokalizowane: Szczecinek, 

Koszalin, Gryfice, Gorzów Wlkp., Piła, Pyrzyce, 
Słupsk.



Najda Consulting

• Doradztwo w zakresie projektów unijnych; 
finansowanie inwestycji, projekty szkoleniowe) 
office@najdaconsulting.pl

Najda Consulting

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14

70-354 Szczecin

Tel. (091) 4613 081, (091) 4320 160



Północna Izba Gospodarcza

Szkolenia i warsztaty związane z:

• prowadzeniem przedsiębiorstwa; 

• doradztwem i wsparciem – eksperci z dziedziny 
prawa, podatków, finansów, 

• dotacji unijnych; 

• pomoc w ubieganiu się o środki unijne;

• kontaktów  biznesowych 

Kontakt : al. Wojska Polskiego 86, Szczecin; 
914860765; biuro@izba.info Oddziały w Koszalinie, 

Świnoujściu, Wałczu, Choszcznie, Myśliborzu.

mailto:biuro@izba.info


Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

Zagadnieniami związanymi z odbyciem praktyk w 
Urzędzie Marszałkowskim zawiaduje Wydział 

Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

• Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów 
Ludzkich

Szczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I

e-mail:woirzl@wzp.pl
tel. +48 91 48 07 295

mailto:grupa.woirzl@wzp.pl


Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

•

Gabinet Marszałka Biuro ds. Sieci Punktów 
Informacyjnych

• Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie ul. 
Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

e-mail: gpi@wzp.pl, 

infolinia: 800 34-55-34 godziny pracy: pn. 7:30 -17:30 
wt. - pt. 7.30-15.30   www.rpo.wzp.pl, 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

mailto:gpi@wzp.pl


Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego 
(SARL)

• Zapewnia sprawną i wszechstronną pomoc 
inwestorom oraz możliwość szybkiego 

sfinalizowania projektu. 
Służy pomocą w każdym etapie inwestycji, od 

przygotowania do realizacji 

Adres: ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard; 
918349088; sarl@sarl.pl



2. Termin odbywania Praktyk
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/studia/kalendarz-akademicki.html

Praktyki wakacyjne:

07.07.2020 do 31.08.2020 r.*
(III rok 6 semestr)

* https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/studia/kalendarz-akademicki.html



3. Odbywanie praktyk w innym terminie niż zakłada 
program studiów (wcześniejsze, późniejsze, w trakcie 

semestru)

https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-
studentow/aktualnosci/praktyki-programowe/wzory-

drukow-na-praktyki.html

Zgodę wyraża Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk, 
zatwierdza Prodziekan ds. kształcenia dla 

kierunku Kynologia 

Wzór podania na stronie internetowej 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow/aktualnosci/praktyki-programowe/wzory-drukow-na-praktyki.html


4. Praktyki zagraniczne
http://www.erasmusplus.zut.edu.pl

• W ramach praktyk obowiązkowych istnieje 
możliwość odbycia Praktyki poza granicą : np. :

• Program Erasmus plus

Koordynator wydziałowy 
dr hab. Daniel Polasik

• Kontakt: daniel.polasik@zut.edu.pl
• tel. +48 91 449 67 82

• Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

• al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/index.php?id=11441


Wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki 
programowe WBiHZ ZUT 

w Szczecinie.

Złożenie dokumentów w Dziekanacie przed 
rozpoczęciem praktyki (obowiązkowo):

1. Podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk 
zawodowych.

2. Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie 
ubezpieczenia NNW.

3. Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej.



5.Zaliczenie praktyk 

Zaliczenie  Praktyk, odbędzie się w terminie: 

od 01.09.2020r. do 14.09.2020r

• Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia 
praktyk. 

Terminy zaliczeń będą podane w na wydziałowej stronie 
internetowej 



Zaliczenie praktyk 

Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na 
podstawie:

– oceny dokonanej przez zakładowego opiekuna 
praktyki;

– oceny z zaliczenia ustnego przed komisją 
egzaminacyjną;

– oceny dzienniczka praktyk.



Zaliczenie praktyk 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci,
którzy zakończyli Praktykę i złożyli: 

• Potwierdzenie odbycia praktyki 

• Opinię wraz z oceną od opiekuna zakładowego 
z załączoną ankietą pracodawcy

• 2 Konspekty,

• Kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż., 

• Wypełniony Dzienniczek Praktyk, 



Zaliczenie praktyk 

• Na zaliczenie w innym terminie niż 
podstawowy, wymagana jest  pisemna 

zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk 
zawodowych







Odbyta praktyka Umowy 
(zgody) Uczelni oraz 

ubezpieczenia NNW jest 
nieważna!


