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I.

CELE PRAKTYKI

Praktykazawodowastanowi integraln¹ czêœæ
programustudiów na Wydziale In¿ynierii Produkcji
SGGW.Cele i zadaniapraktyki s¹ zgodnez wymaganiamiKrajowych RamKwalifikacji i s¹ nastêpuj¹ce:
1. Poznanie zasad funkcjonowania jednostki gospodarczej lub instytucji (firmy produkcyjne,
marketingowe, specjalistyczne gospodarstwarolnicze i przetwórstwa rolno spo¿ywczego,banki
instytucjepañstwowe,itp.).
2. Zapoznaniez technologi¹ produkcji przedsiêbiorstwaprodukcyjnegolub gospodarstwarolnegoalbo z
dzia³alnoœciami
wystêpuj¹cymi w instytucjachpoñstwowychlub firmach us³ugowych.
3. Zapoznanie studentów z organizacj¹ przedsiêbiorstwa przemys³owego, firmy us³ugowej,
specjalistycznego
gospodarstwarolnegolub instytucji pañstwowej.
4. Poznaniezasadorganizacji pracy i zarz¹dzaniajednostkamifunkcjonuj¹cymi w warunkachzmiennego
otoczenia.
5. Zapoznaniez zasadamiprowadzeniadokumentacjii ewidencji ksiêgowejw jednostcegospodarczej.
6. Zapoznaniez systememwynagrodzeñpracowników.
7. Wykszta³cenieu studentówumiejêtnoœci
obserwowaniaprocesówtechnologicznych,organizacjipracy
i zarz¹dzaniafirm¹.
8. Wykszta³cenieœwiadomoœci
zalet i wad grupowegorozwi¹zywania problemów i wykonywaniazadañ
orazci¹g³ego doksZta³caniasiê w trakcie pracyzawodowej.

II.

PROGRAM PRAKTYKI

1. Na praktykach odbywanychw przedsiêbiorstwachprodukcyjnych, us³ugowych,marketingowychlub
w instytucjach itp. jednostkach gospodarczychstudentzobowi¹zanyjest zapoznaæ
siê z nastêpuj¹cymi
zagadnieniami:
1.1. Firm rodukc ne i handlowe rowadz ce e³n ksi owoœæn . zak³ad rzetwórstwarolne o
rzedsi hiorstwa rzem ~³owe i us³u owe ró¿n ch bran¿ i inne: organizacja firmy produkcyjnej
(handlowej) i przepisy reguluj¹ce jej dzia³alnoœæ;
warunki i organizacja zaopatrzeniai procesu
sprzeda¿y;zakres i organizacjadzia³añmarketingowych;gospodarkatowarami; formy aktywizacji
sprzeda¿ydetalicznej;rodzajei obieg dokumentów;formy i metodyewidencji ksiêgowej;zarz¹dzanie
firm¹ oraz strategia rozwoju; technologia produkcji i specyfika wykonywania g³ównych operacji
technologicznych.
1.1. Urzedvcentralnei lokalne: zakresdzia³alnoœci,
zadaniai organizacjaurzêdu;podstawoweinformacje
dotycz¹ce podstaw prawnych dzia³alnoœciurzêdu; obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ
pracowników;
zasadyewidencji podmiotów gospodarczychi osób fizycznych; zasadydokumentacjiksiêgowejw
urzêdzie;powi¹zanie urzêdu z bankiemi bud¿etem;systemrozliczeñ finansowychurzêdu;
w tym:
1.1.1.OœrodkiDoradztwaRolniczego:cele i zadaniaoœrodka;
zakresprowadzonegodoradztwa;metodyi
formy doradztwa; korzyœcirolnika wynikaj¹ce ze wspó³pracy z doradc¹; warunki skutecznego
doradztwa;dzia³alnoœæ
szkoleniowaoœrodka,
Ÿród³afinansowaniadzia³alnoœci
oœrodka.
1.1.1. Urzedvl2owiatowe i gminne: zakres dzia³alnoœci,zadania i organizacja urzêdu; podstawowe
informacje dotycz¹ce podstaw prawnych dzia³alnoœciurzêdu; zasady ewidencji gospodarstw
ro.1niczych,podmiotów gospodarczychi osób fizycznych; stosowane formy opodatkowania
gospodarstwi zasadynaliczaniapodatków(podatekrolny i od dzia³ów specjalnych).
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1.3. ~:
zadania i organizacja banku; zasady rozliczeñ i wspó³pracy banku z NBP; obowi¹zki i
odpowiedzialnoœæ
pracowników banku; zasady bankowej obs³ugi osób fizycznych, , jednostek
gospodarczychi bud¿etu;zasadyotwierania i zamykaniarachunków bankowych klientów; zasady
dzia³alnoœci depozytowej; formy i zasady rozliczeñ zagranicznych; zasady rozliczeñ
miêdzybankowych; zasady kredytowania jednostek gospodarczych i osób fizycznych; formy
dzia³alnoœcimarketingowej banku; rodzaje kont; systemksiêgowoœcianalitycznej i syntetycznej;
wyniki finansowebanku.
2. Na praktykach odbywanychw specjalistycznychgospodarstwachrolniczych studentzobowi¹zanyjest
zapoznaæ
siê z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:
2.1 Produkcia roœlinna:charakterystykau¿ytkowaniagruntów. Jakoœæ
gleb. Melioracje gruntów ornych i
u¿ytków zielonych. Zatrudnienie w gospodarstwie.Najem si³y roboczej. Wyposa¿eniew si³ê
poci¹gow¹, œrodkitransportu,maszyny,narzêdziai urz¹dzenia. Wyposa¿eniew budynki i budowle.
Prowadzoneinwestycje.Pobranekredyty i zasadyich sp³aty.Strukturauprawianychroœlin.Stosowane
zabiegi uprawowe.Oprysk roœlinœrodkamichemicznymi,rodzaje œrodkówchemicznych,dawki oraz
okres ich stosowania. Rodzajemaszynstosowanychw produkcji roœlinneji ich wydajnoœci.Metody
zbioru roœlin.Korzystanie i œwiadczenie
us³ugmechanizacyjnych.Rynki zbytu produktów roœlinnych.
Rynki zaopatrzeniaw œrodkido produkcji roœlinnej,w tym ceny zakupu.Uzyskiwaneceny sprzeda¿y
produktówroœlinnych.
2.2. Produkcia zwierzeca: technologie chowu zwierz¹t. Systemy produkcji i przygotowywaniapasz.
Pomieszczeniadla zwierz¹t. Rozwi¹zanie funkcjonalnebudynków dla zwierz¹t. Techniki zadawania
poszczególnychrodzajów pasz.Systemywypasubyd³a.¯ywienie letnie i zimowe poszczególnychgrup
zwierz¹t. Techniki usuwaniaobornika i jego sk³adowania.Zasadypielêgnacji zwierz¹t. Sposobydoju
krów i przechowywaniamleka. Czynniki wp³ywaj¹ce najakoœæ
mleka. Rynki zaopatrzeniaw œrodkido
produkcji zwierzêcej,w tym ceny zakupu.Uzyskiwaneceny ~rzeda¿y produktówzwierzêcych.

III

REGULAMIN PRAKTYK
§1

1. Praktykazawodowajest obowi¹zkowa i dotyczywszystkichstudentówIII roku studiów stacjonarnychi
niestacjonarnychWydzia³u In¿ynierii Produkcji kierunku Zarz¹dzaniei In¿ynieriaProdukcji. Praktyka
odbywasiê w semestrzeVI.
2. Studentówkierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji obowi¹zuje 4-ro tygodniowa praktyka, która
powinnabyæzrealizowanaw okresiewakacyjnymdanegoroku akademickiego.
3. Praktykata mo¿eodbywaæsiê w: firmach produkcyjnychi us³ugowychprowadz¹cychpe³n¹ ksiêgowoœæ
zatrudniaj¹cychna podstawieumowy o pracêco najmniej 10 osób,urzêdachcentralnychi lokalnych,w
bankach itp. oraz w du¿ych gospodarstwachrolniczych prowadz¹cych pe³n¹ ksiêgowoœæ,
których
g³ównymkierunkiemprodukcji s¹ dzia³y specjalne.
4. Za zgod¹ Dziekana Wydzia³u termin realizacji praktyki mo¿e byæ przesuniêty na nastêpnyrok
akademicki.
5. Uczestnictwostudentóww obozachnaukowych,o tematycebadawczejzwi¹zanej z kierunkiemstudiów,
organizowanychza zgod¹ Dziekana Wydzia³u, pozwala na zaliczenie czêœcilub ca³oœcipraktyki
zawodowejzale¿nieod charakterui czasutrwania obozu..
6. Dziekanmo¿ewyraziæzgodêna zaliczeniepraktyki na podstawie:
- wykonywanej pracy zarobkowej w tym pracy za granic¹, jeœli jej charakter spe³nia wymagania
programupraktyki,
- pracyw gospodarstwierolniczym rodziców studentalub jego w³asnym.
~~~~--
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§2
1. Miejsce praktyki studentpowinien znaleŸæ
we w³asnymzakresienajlepiej w miejscowoœciswojego
sta³egozamieszkanialub w odleg³oœci
umo¿liwiaj¹cej codziennydojazd.Jeœlipodmiot gospodarczyw
którym studentma zamiar odbyæpraktykê nie jest powszechnieznany musi zostaæzaakceptowany
przezPe³nomocnikaDziekanads. Praktyk.
§3
1. Godzinê rozpoczêciai zakoñczeniadnia pracy na praktyce okreœlaDyrektor, Prezeslub W³aœciciel
przedsiêbiorstwalub gospodarstwa.Studentówna praktyceobowi¹zuje 8-godzinnydzieñpracy.
2. Studenci s¹ zobowi¹zani do wykonywania czynnoœcizwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostki
gospodarczej,instytucji lub gospodarstwarolniczego,zleconychprzez kierownictwo firmy. Wskazane
jest aby studentwykonywa³pracezwi¹zanez produkcj¹.
3. Za odmowêwykonania pracy studentmo¿ebyæwydalony z praktyki. Je¿elistudentuwa¿a,¿epraces¹
uci¹¿liwe, mo¿e zg³osiæ ten fakt Pe³nomocnikowi Dziekana ds. Praktyk. W uzasadnionych
przypadkach,za zgod¹ Pe³nomocnikaDziekana ds. Praktyk, miejsce praktyki studentamo¿e byæ
ZmIenIOne.
4. Obowi¹zkiem Dyrektora, Prezesainstytucji, jednostki gospodarczejlub W³aœcicielagospodarstwa
jest
spe³nieniewymogówregulaminupraktyki.
§4
l. Jednostkagospodarcza,instytucja lub gospodarstwo zobowi¹zane s¹ do zapewnienia
warunków niezbêdnych do przeprowadzenia praktyki, a w szczególnoœcido:
- zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeñ, narzêdzi i materia³ów,
- zapoznania studentów z zak³adowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeñstwie i
higienie pracy oraz ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej,
- zapewnienia studentom, na czas odbywania praktyki, odzie¿y roboczej i ochronnej oraz
sprzêtu ochrony osobistej i œrodkówhigieny przewidzianych w przepisach BHP,
- nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadañ wynikaj¹cych z programu praktyki.
§5
1. Studentma prawo do:
1.1. Zdobywaniawiedzy, uczestnicz¹cw pracachjednostki gospodarczej,instytucji lub w gospodarstwie
rolniczym, korzystaj¹c z pomocy dyrektora instytucji, w³aœcicielagospodarstwai Pe³nomocnika
Dziekanads. Praktyk ze strony Wydzia³u.
1.2. Wynagrodzeniaza wykonywane prace, ustalonegona zasadzieumowy z Dyrektorem instytucji,
jednostki gospodarczej lub W³aœcicielemgospodarstwa(za okres praktyki student nie musi
otrzymywaæwynagrodzenia).
1.3. Korzystania z pomocy w³adz Wydzia³u w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z przebiegiem
praktyk.
§6
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1. Do zaliczenia praktyki student zobowi¹zany jest do przed³o¿enia:

1.1. Zaœwiadczenia
stwierdzaj¹cegoodbycie praktyki, podpisanegoprzez Dyrektora, Prezesainstytucji,
jednostki gospodarczej lub W³aœcicielagospodarstwai potwierdzonego piecz¹tk¹ imienn¹. W
zaœwiadczeniu
musi byæwymieniony termin realizacji praktyki.
12. Sprawozdania z praktyki w formie kilkustronicowego opisu instytucji, jednostki gospodarczej
lub gospodarstwa rolniczego zawieraj¹cego informacje o lokalizacji jednostki, zadaniach,
technologiach produkcji wraz z krótkim opisem wykonywanych przez studenta czynnoœci,
zdobytych umiejêtnoœcii wiadomoœci.
1.3. Dziennika praktyk zawieraj¹cego wyszczególnienie zajêæ praktykanta i opiniê opiekuna
praktyk z ramienia zak³adu pracy.
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2. Zaliczenie praktyki na studiachstacjonarnychi niestacjonarnych(termin I i II) odbywa siê w okresie
trwania IV sesji zaliczeniowej (wrzesieñ)w siedzibie Wydzia³u. Zaliczenie praktyki jest warunkiem
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zaliczenia roku studiów.
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3. W przypadkuniezaliczenia
praktykistudentzaliczam rok studiówwarunkowoi jest dopuszczony
do
zaliczeniapoprawkowego.
W przypadkunie odbyciapraktykistudentrównie¿warunkowozaliczam
.

roku studiów i jest zobowi¹zany dojej odrobieniaw nastêpnymroku akademickim.
§7
1. Praktyka zagraniczna, organizowana przez organizacje dzia³aj¹ce z upowa¿nienia SGGW lub
organizacjestudenckiemo¿ebyæuznanai zaliczonajako praktykazawodowa.
2. Do zaliczeniapraktyki zagranicznejjako praktyki zawodowejstudentzobowi¹zanyjest przedstawiæ..
- zaœwiadczenie
stwierdzaj¹ceodbyciepraktyki na oryginalnymdruku firmowym zawieraj¹ceokres
i zakreswykonywanejpracy,podpisaneprzez osobêupowa¿nion¹wraz z czytelnympodaniemjej
imienia i nazwiskaoraztelefonu s³u¿bowego,
- orygina³imiennej polisy ubezpieczeniowej,
- sprawozdaniez praktyki zawieraj¹ce kilkustronicowy opis firmy wzbogacony o fotografie
obiektów oraz stosowanetechnologieprodukcji,
- dziennik praktyk.
§8
1. Pe³nomocnik Dziekana ds. Praktyk jako przedstawiciel uczelni jest prze³o¿onym studentów
odbywaj¹cych praktykê. Jest upowa¿nionydo rozstrzyganiawspólnie z kierownictwem instytucji,
jednostki gospodarczejsprawzwi¹zanych z przebiegiempraktyki.
§9
l. Za postêpowaniew okresie praktyki uchybiaj¹ce godnoœcistudenta oraz naruszenieprzepisów
obowi¹zuj¹cych w SGGW, student ponosi odpowiedzialnoœæ
dyscyplinarn¹ okreœlon¹przepisami
zawartymiw statucieSGGW.
§10
1. Sprawyi sytuacjenie uwzglêdnionew niniejszymregulaminiepraktyk rozstrzygaDziekanWydzia³u
w porozumieniuz Pe³nomocnikiemDziekanads. Praktyk oraz Dyrektorem lub Prezeseminstytucji,
jednostki gospodarczejalbo W³aœcicielem
gospodarstwa.
2. W kwestiachspornychmaj¹ zastosowanieprzepisykodeksucywilnego.
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