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Nazwa kierunku studiów  Technika rolnicza i agrotronika 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Praktyka zawodowa  
Professional practice  

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu  obowiązkowy  

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

6 (6/0) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za moduł 

Prodziekan wydziału 

Jednostka oferująca moduł Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji  

Cel modułu 

 

Celem realizacji modułu jest poszerzenie wiedzy oraz 

doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w 

zakresie techniki rolniczej i agrotroniki oraz rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole.  

Efekty uczenia się dla modułu to opis zasobu 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, które student osiągnie po 

zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad i 

zakresu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywał 

praktykę zawodową. 

Umiejętności: 

1. Student potrafi komunikować się z przełożonym (opiekunem 

praktykanta) i współpracownikami stosując różne techniki z 

użyciem specjalistycznej terminologii. 

2. Student potrafi wykonać powierzone zadania zgodnie z ich 

zakresem.. 

3. Student stosować zasady BHP oraz utrzymać porządek na 

stanowisku pracy. 

Kompetencje społeczne: 

1. Student ma świadomość swojej aktualnej wiedzy, rozumie 

potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz 

ma świadomość konieczności zachowywania się w sposób 

profesjonalny, w pełni odpowiedzialny za własną pracę. 

2. Student posiada wstępną orientację co do kierunku 

własnego rozwoju zawodowego i potrafi nawiązać kontakt z 

potencjalnym pracodawcą. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Umiejętność efektywnego samokształcenia  

Treści programowe modułu  

 

Praktyki realizowane są w zakładach pracy związanych z branżą 
rolniczą, takich jak: sprzedaż i serwis ciągników i maszyn, 
gospodarstwa rolne lub rolno-spożywcze.  
Student ma możliwość dokonania samodzielnego wyboru 
miejsca odbywania praktyki, może też skorzystać w tym 
zakresie z pomocy uczelni.  
Podczas praktyki zawodowej student ugruntowuje kierunkowe 

efekty uczenia się i ma możliwość krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy i umiejętności oraz poznaje uzasadnienie potrzeby 

ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.  

W trakcie praktyki student zapoznaje się z zasadami BHP i 

przechodzi stosowne szkolenie stanowiskowe, odbywa 

konsultacje z personelem w zakresie szczegółów dotyczących 
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wykonywanych prac, ma możliwość dostępu i studiowania 

udostępnionych materiałów wewnętrznych dotyczących 

funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej 

przedsiębiorstwa oraz poznaje zasady raportowania wyników 

wykonywanej działalności.  

Nabywa umiejętność odpowiedniego komunikowania się w 

środowisku zawodowym oraz uzyskuje kompetencje społeczne 

ważne w środowisku pracy.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

1. Procedury, instrukcje i opisy procesów przedsiębiorstwa.  
2. Regulaminy i inne standardy wewnętrzne 

przedsiębiorstwa.  
3. Kudzia S.: BHP w branży samochodowej. WSiP, Warszawa 

2016  

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Rozwiązywanie problemów, aktywne uczestnictwo w pracy, 

praca w grupie, konsultacje, samokształcenie.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

W1: egzamin.  
U1: ocena praktycznej umiejętności organizacji i wykonania 
powierzonych prac, zawarta w dzienniczku praktyk i 
poświadczona przez opiekuna praktyki.  
U2: ocena praktycznej umiejętności organizacji i wykonania 
powierzonych prac, zawarta w dzienniczku praktyk i 
poświadczona przez opiekuna praktyki.  
U3: egzamin.  
K1: ocena kreatywności studenta zawarta w dzienniczku 
praktyk, poświadczona przez opiekuna praktyki.  
K2: egzamin.  
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: protokół z 

egzaminu, dzienniczek praktyk.  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

Egzamin 80% 

Ocena praktycznych umiejętności 20% 

Bilans punktów ECTS Udział w praktykach: - 4 tygodnie  

Przygotowanie do egzaminu - 2 godz.  

Egzamin - 0,5 godz.  

Łączny nakład pracy studenta to 4 tygodnie, co odpowiada 6 

punktom ECTS  

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

- udział w praktykach – 4 tygodnie,  
- egzamin - 0,5 godz.  
Łącznie 4 tygodnie, co odpowiada 6 pkt. ECTS. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia się 

do kierunkowych efektów uczenia się  

W1 – TRiA1_W17 

U1 – TRiA1_U12 

U2 – TRiA1_U13 

U3 – TRiA_U10 

K1 – TRiA1_K01 

K2 – TRiA1_K03 

 


