RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
STUDENTÓW WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTUTY KRAJOBRAZU
NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA
KIERUNEK: SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE
Czas trwania praktyki – minimum 8 tygodni
Student – praktykant, chcąc uzyskać najlepsze wyniki, powinien wykazywać zainteresowanie
miejscem odbywania praktyki, a zwłaszcza zbierać informacje o organizacji i sposobie wykonywania
prac. Powierzone obowiązki student powinien wykonywać dokładnie według zaleceń osób
kierujących ich wykonywaniem.
1. Praktyka ogrodniczo-inwentaryzacyjna – w IV semestrze (3 tygodnie + 1 tydzień)
Praktyka ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami uprawy roślin
i pracami wykonywanymi w uprawie roślin ozdobnych, warzywniczych, sadowniczych i zielarskich,
a także praktyczną naukę rozpoznawania gatunków roślin. Studenci są zobowiązani do odbycia 3tygodniowej praktyki w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, gdzie mają możliwość poznania wszystkich działów związanych z uprawą roślin
ogrodniczych. Praktyka jest realizowana pod opieką merytoryczną pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego.
Jeden tydzień praktyki ma na celu zapoznanie studentów z metodami stosowanymi przy
wykonywaniu inwentaryzacji terenów zieleni o różnych stopniach szczegółowości. Uczestnik praktyki
poznaje podstawowe zasady sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej tj.: części opisowej z
załącznikami tabelarycznymi oraz części graficznej, przy uwzględnieniu obowiązujących oznaczeń
normatywnych. W trakcie zajęć wykonywane są inwentaryzacje przestrzeni publicznych np. skwerów,
zieleńców, parków miejskich i wiejskich, zabytkowych i współczesnych założeń ogrodowych.
Podczas praktyk Student powinien wykonać inwentaryzację terenu zgodnie z obowiązującymi
normami, według wytycznych i pod opieką osoby prowadzącej praktykę. Praktyka jest realizowana na
terenie miasta Lublina lub poza nim pod opieką merytoryczną pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego w porozumieniu z Prodziekanem.
Studenci w czasie odbywania praktyki winni dokonywać zapisów w dzienniczku praktyk.
2. Praktyka projektowo-wykonawcza w VI semestrze (minimum 4 tygodnie)
Praktyka ma na celu zapoznanie Studenta z praktycznym warsztatem zawodowym. Praktyka
realizowana indywidualnie przez Studenta w firmie lub biurze projektowo-wykonawczym zajmującym
się zagospodarowaniem terenów zieleni (zwłaszcza ogrodów i parków), bądź dekoracją i aranżacją
roślinną wnętrz publicznych lub prywatnych (np. pracownia florystyczna, kwiaciarnia itp.). Miejsca
praktyk są oferowane przez Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji lub wyszukiwane
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samodzielnie przez studentów. Praktyka odbywa się według programu praktyk zatwierdzonego przez
Dziekana. Zajęcia odbywają się pod opieką kierownika praktyk wyznaczonego przez zakład pracy
przyjmujący Studenta. Nadzorem nad realizacją praktyki zajmują się pracownicy Biura Kształcenia
Praktycznego i Rozwoju Kompetencji.
Podczas praktyki Student powinien zapoznać się z organizacją stanowiska pracy, podstawowymi
zasadami BHP, dostępnym sprzętem (wyposażeniem firmy), przygotowaniem oraz zabezpieczeniem
miejsca inwestycji.
Podstawowe prace z zakresu projektowania:
▪

zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi w projektowaniu terenów zieleni
lub dekoracji wnętrz,

▪

wizja lokalna miejsca objętego inwestycją, metody inwentaryzacji (mapy, szkice),

▪

zapoznanie się z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej,

▪

praktyczne wykorzystanie oprogramowania stosowanego w procesie projektowym lub
praktyczne wykorzystanie rysunku odręcznego/technicznego,

▪

udział w przygotowaniu koncepcji projektu,

▪

udział w przygotowaniu wizualizacji,

▪

uwzględnienie sugestii klienta do proponowanych koncepcji projektu,

▪

zapoznanie się ze sposobami prezentacji projektu inwestorowi.

Student praktykant powinien interesować się wszystkimi pracami projektowymi i posiąść
umiejętność pracy w zespole. Powierzone prace student powinien wykonać dokładnie według wskazań
osoby nadzorującej praktykę.
W trakcie praktyk wykonawczych student powinien brać udział w przygotowaniu terenu/obiektu
do prac, przenoszeniu projektu w miejsce jego realizacji, przygotowaniu terenu pod nasadzenia lub
obiektu pod aranżacje roślinne, wykonywaniu nasadzeń, montażu elementów małej architektury lub
wykonaniu i montażu dekoracji oraz innych elementów służących aranżacji. Student praktykant
powinien interesować się wszystkimi pracami i posiąść umiejętność pracy w zespole wykonawczym.
Powierzone prace Student powinien wykonać dokładnie według wskazań osoby nadzorującej
praktykę. Studenci w czasie odbywania praktyki winni pracować na możliwie dostępnych
stanowiskach, dokonując zapisów w dzienniczku praktyk.
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