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Podstawa prawna:  
 Zarządzenie nr 169 Rektora ZUT z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania 

praktyk zawodowych studentów ZUT w Szczecinie, będącymi obywatelami polskimi 

 Zarządzenie nr 117 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu 
zapewniania bezpiecznych i Zgodnie z regulaminem studiów praktyki zawodowe realizowane 
higienicznych warunków pracy i kształcenia w ZUT w Szczecinie  

 Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie kierowania na badania 
lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w ZUT w 
Szczecinie 

 Regulamin Studiów (Załącznik do Uchwały nr 31 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 
2019 r.) 

Praktyki zawodowe są prowadzone dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku 
biotechnologia, kynologia i zootechnika oraz dla studentów drugiego stopnia kierunku 
zootechnika. Praktyki obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych kieruje organizacją praktyk na Wydziale 
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Wszystkie informacje związane z przebiegiem praktyk są 
zamieszczone na stronie internetowej Wydziału oraz na tablicy ogłoszeń praktyk i są udostępniane 
w dziekanacie WBiHZ. 

1. Praktyki dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika są obowiązkowe, 
stanowią integralną część planu studiów oraz procesu kształcenia i realizowane są przez 
studentów w okresie wakacyjnym. 

2. Za organizację i realizację studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialny jest pełnomocnik 
dziekana ds. praktyk zawodowych. 

3. W szczególnych przypadkach, za zgodą prodziekana ds. kształcenia, studenci mogą odbywać 
praktyki w czasie trwania roku akademickiego, lecz jedynie w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych. Obowiązki wynikające z realizacji praktyki nie mogą kolidować z innymi 
zajęciami w Uczelni. 

4. Miejsce odbywania praktyki uzgadniane jest z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk 
zawodowych, a ich weryfikacja odbywa się w oparciu o możliwość zrealizowania założonych 
celów i osiągnięcia efektów uczenia się.  

5. Student zgłasza się do pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych/opiekuna praktyk 
zawodowych nie później niż do 20 czerwca z podaniem o zatwierdzenie harmonogramu 
praktyki, w którym wskazane jest miejsce oraz zakres odbywania praktyki. 

6. Etapy ubiegania się i realizacji praktyki zawodowej opisane są w regulaminie praktyk 
zawodowych dostępnym na wydziałowej stronie internetowej w zakładce Student → Praktyki 
zawodowe. 



7. Umowę imienną i skierowanie na praktykę podpisuje dziekan lub pełnomocnik dziekana ds. 
praktyk zawodowych. 

8. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie dzienniczka praktyk, dwóch 
konspektów  dotyczących wybranych zagadnień merytorycznie związanych z realizowaną 
praktyką oraz zaliczenia ustnego przed komisją składającą się z co najmniej trzech nauczycieli 
akademickich. 

9. Termin zaliczenia praktyki podany jest do wiadomości studentów na wydziałowej stronie 
internetowej.  Zaliczenie odbywa się podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej.  

10. Niezaliczenie praktyki przez komisję jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia. 

11. Ocenę z zaliczenia/egzaminu praktyki zawodowej wpisuje pracownik dziekanatu do systemu 
Uczelnia.XP. 


