
 

 

 

Nazwa zajęć:  Praktyka I ECTS 6 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Internship I 

Zajęcia dla kierunku studiów: Zootechnika  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć:
 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):  2019/2020 Numer katalogowy: WNZ-ZT-1S-02L-06_19 

 

Koordynator zajęć: D Jan Slósarz 

Prowadzący zajęcia: Opiekun praktyk 

Jednostka realizująca: Zakład zatrudniający Opiekuna praktyk 

Jednostka zlecająca:
 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt 

Założenia, cele i opis zajęć: 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze specyfiką i uwarunkowaniami produkcji zwierzęcej  
Opis zajęć:  W czasie praktyki organizacyjnej studenci zapoznają się ze specyfiką szeroko rozumianej produkcji rolniczej oraz  
z podstawowymi pracami związanymi z chowem i hodowlą zwierząt 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin  150 

Metody dydaktyczne: Zajęcia praktyczne 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 -  strukturę organizacyjną i główne 
kierunki działalności jednostki oferującej 
praktykę, 

Umiejętności: 
U1 -  wybrać miejsce praktyk z zakresu 
szeroko rozumianej produkcji 
zwierzęcej odpowiadającej jego 
własnym zainteresowaniom 
zawodowym 

Kompetencje: 
K1 -  empatii w stosunku do potrzeb 
zwierząt oraz dbania o ich 
dobrostan 
K2 -  współpracy z zespołem oraz 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
K3 -  wzięcia odpowiedzialności za 
powierzone mienie 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, K1, K2, K3 -  sprawozdania z praktyki i zaświadczenia p odbyciu praktyk  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Złożone sprawozdania z praktyki i zaświadczenia p odbyciu praktyk  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową:

 Zaliczenie bez oceny 

Miejsce realizacji zajęć:
 

Jednostki, które mają podpisane umowy na realizację praktyk  

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Przysucha T., Fiszdon K. Praca zbiorowa. Przewodnik metodyczny do praktyk studenckich na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW  

UWAGI 
Praktykę można realizować podczas wakacji lub w czasie roku akademickiego jeśli nie koliduje ona z obowiązkowymi zajęc iami na uczelni. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

Wiedza – W1 strukturę organizacyjną i główne kierunki działalności jednostki 
oferującej praktykę 

K_W11 2 

    

Umiejętności – U1 wybrać miejsce praktyk z zakresu szeroko rozumianej produkcji 
zwierzęcej odpowiadającej jego własnym zainteresowaniom 
zawodowym 

K_U17 2 

    

Kompetencje – K1 empatii w stosunku do potrzeb zwierząt oraz dbania o ich 
dobrostan 

K_K08 1 

Kompetencje – K2 współpracy z zespołem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

K_K03 1 

Kompetencje – K3 wzięcia odpowiedzialności za powierzone mienie K_K06 2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
4  ECTS 


