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Opis zasad i formy odbywania praktyk:  

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii paragraf praktykom zawodowym należy przypisać 15 punktów 

ECTS. Zgodnie z ww. rozporządzeniem praktyki zawodowe obejmują swym zakresem 

poznanie praktycznych aspektów postępowania lekarsko-weterynaryjnego na fermach 

produkcji zwierzęcej, w zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach oraz zakładach 

przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego i produkcji środków żywienia zwierząt, a 

także w zakresie unasienniania zwierząt. 

 

Rodzaj praktyki Okres realizacji Czas trwania 

Tygodnie Godziny 

Praktyka hodowlana po 4 semestrze 2 80 

Praktyka kliniczna po 8 semestrze 4 160 

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej po 8 semestrze 2 80 

Praktyka kliniczna po 10 semestrze 4 160 

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej po 10 semestrze 2 80 

 

Studenci sporządzają indywidualne sprawozdania z przebiegu praktyk w postaci 

dziennika praktyk, którego treść jest potwierdzana przez Jednostkę realizującą praktyki i 

stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia praktyk. Nadzór nad realizacją praktyk prowadzą 

w przypadku praktyki hodowlanej pracownik Biura Kształcenia Praktycznego i 

Ustawicznego, zaś w przypadku praktyki klinicznej oraz w inspekcji weterynaryjnej 

pełnomocnik dziekana ds. praktyk. W jednostce realizującej praktyki wyznaczona jest osoba 

sprawująca bezpośredni nadzór nad studentem. Podczas praktyk pracownik Biura Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego oraz pełnomocnik dziekana ds. praktyk pozostają w kontakcie z 

Jednostką oferującą praktyki, celem zasięgnięcia informacji o przebiegu praktyk. 

Realizacja modułów Praktyka hodowlana, Praktyka kliniczna 1 i 2 oraz Praktyka w 

inspekcji weterynaryjnej 1 i 2 odbywa się zgodnie z programem praktyki hodowlanej oraz 

praktyk klinicznej i w inspekcji weterynaryjnej dla studentów Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej w Lublinie i zakończona jest zaliczeniami. 

     Ogólne zasady odbywania praktyki przez studentów określa Regulamin krajowych 

studenckich praktyk programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

(http://www.up.lublin.pl/4503/).  

Zgodnie z  uchwałą nr 27/14/VI  Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjną „W sprawie 

ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie 

wynikającym z programu studiów” opłata za szkolenie praktyczne studenta kierunku 

weterynaria wynosi 32,00 PLN za dzień. 

http://www.up.lublin.pl/4503/

