
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 134/2018-2019  

                                                                    Senatu UP w Lublinie z dnia 27 września 2019 r.  

 

1/1 

 

                                                                     

 

Opis zasad i formy odbywania praktyk:  

 

Na kierunku analityka weterynaryjna, studia pierwszego stopnia,  profil ogólnoakademicki 

obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (razem 140 godz., co stanowi 5 pkt. 

ECTS). Praktyka realizowana jest po drugim roku studiów. Celem praktyki zawodowej jest 

zapoznanie studenta z pracą laboratoryjną w zakresie metod i procedur analitycznych 

prowadzonych w laboratoriach i pracowniach badawczych i badawczo-naukowych o profilu 

weterynaryjnym i pokrewnym, ze szczególnym ukierunkowaniem na urzędowe laboratoria 

podlegające Inspekcji Weterynaryjnej (Zakłady Higieny Weterynaryjnej), zakłady lecznicze 

dla zwierząt oraz weterynaryjne laboratoria  diagnostyczne w sektorze prywatnym.   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 prowadzi pracownik Biura 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, zaś w Jednostce realizującej praktyki jest 

wyznaczona osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad studentem. Podczas praktyk 

pracownik Biura Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego pozostaje w kontakcie z Jednostką 

oferującą praktyki, celem zasięgnięcia informacji o przebiegu praktyk. 

   Realizacja modułu  praktyka zawodowa zakończona jest egzaminem i obejmuje uzyskanie 

przez studenta 5 punktów ECTS, na które składa się między innymi: szkolenie BHP i 

szkolenie stanowiskowe, instruktaż stanowiskowy dotyczący pracy na przydzielanych w 

ramach praktyki stanowiskach, praktyczne wykonywanie wyznaczonych zadań i prac 

laboratoryjnych, zapoznanie się z materiałami wewnętrznymi (procedury i instrukcje 

laboratoryjne, normy badawcze i ich zastosowanie), prowadzenie dzienniczka praktyk, 

przygotowanie do egzaminu oraz egzamin potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności 

praktyczne. 

     Ogólne zasady odbywania praktyki przez studentów określa Regulamin krajowych 

studenckich praktyk programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

(http://www.up.lublin.pl/4503/), według którego zostanie przygotowany szczegółowy 

program praktyk dla kierunku analityka weterynaryjna. 

    Chęć przyjęcia do laboratoriów urzędowych studentów kierunku analityka weterynaryjna i 

przeprowadzenia praktyk zawodowych wyrazili: Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Paweł Piotrowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek, 

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wacław Bortnik, Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Ludwik Bartoszewicz, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii Andrzej Żarnecki, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojciech 

Trybowski, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak, 

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Maciej Prost.  

 

 


