
Ramowy program czterotygodniowej praktyki zawodowej dla studentów 

drugiego roku kierunku studiów Analityka weterynaryjna 

Realizacja praktyki zawodowej odbywa się po czwartym semestrze i obowiązuje 

wszystkich studentów, a jej zaliczenie jest warunkiem zaliczenia czwartego 

semestru studiów i kontynuacji nauki  na trzecim roku studiów. 

Główne cele praktyk: 

- zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną laboratoriów i ich znaczeniem 

w sektorze gospodarczym oraz uwarunkowaniami formalno-prawnymi 

związanymi z funkcjonowaniem tego typu jednostek 

- zapoznanie ze specyfiką pracy, wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy 

na poszczególnych stanowiskach 

- zapoznanie studenta z metodami wykorzystywanymi w pracy laboratoryjnej, 

nabycie umiejętności praktycznych w prawidłowej obsłudze i konserwacji 

urządzeń wykorzystywanych w laboratorium, w którym student odbywa praktykę 

- zapoznanie studenta z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium i z próbkami 

laboratoryjnymi (przyjmowanie, analiza, przechowywanie i utylizacja).  

- pogłębianie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, oceny i 

analizy materiału badawczego (typ i rodzaj próbek w zależności od profilu 

badawczego laboratorium) 

- zapoznanie studenta z pracą w systemie jakości oraz sposobem sporządzania i 

prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej z uwzględnieniem kodyfikacji i 

ochrony danych osobowych 

- poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianych korelacji pomiędzy 

rodzajem/jakością próby a typem analizy, wynikiem i jego interpretacją. 

Miejsca odbywania praktyk 

- weterynaryjne laboratoria diagnostyczne (laboratoria urzędowe podlegające 

Inspekcji Weterynaryjnej, laboratoria diagnostyczne w sektorze prywatnym, 

laboratoria lub pracownie diagnostyczne funkcjonujące przy zakładach 

leczniczych dla zwierząt) 

- laboratoria badawcze i badawczo-dydaktyczne o profilu weterynaryjnym lub 

pokrewnym 

Wszelkie czynności i zadania wykonywane przez studenta w trakcie praktyki 

laboratoryjnej powinny być prowadzone pod kontrolą osoby/osób wyznaczonej 



przez Jednostkę, w której odbywa się praktyka lub ściśle z zaleceniami osoby 

nadzorującej praktykę.  

Każdy student sporządza indywidualne sprawozdanie z przebiegu praktyk w 

postaci dzienniczka praktyk; treść i opis czynności realizowanych przez studenta 

powinny być potwierdzone przez Jednostkę, w której realizowana jest praktyka. 
Przystępując do zaliczenia praktyki zawodowej student przedstawia uzupełniony 

dzienniczek praktyk. 

Harmonogram dzienny/tygodniowy oraz zadaniowy dla studenta ustala Jednostka 

przyjmująca na praktyki zgodnie ze specyfiką pracy i zapotrzebowaniem na 

poszczególnych stanowiskach. 

Pozostałe kwestie podlegają regulacjom zgodnie z Załącznikiem 3 do 

Zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 

stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu krajowych studenckich 

praktyk programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 


