
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka zawodowa 

Nazwa w języku angielskim:  Professional practice  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  
 pierwszego 
stopnia 

Rok studiów:  III  

Semestr:  VI 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  

prof. dr hab. inż. Barbara Gąsiorowska; 
prof. dr hab. inż. Antoni Bombik– nadzór 
merytoryczny 
dr hab. inż. Dorota Banaszewska – nadzór formalny. 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  Opiekun praktyki z ramienia Zakładu pracy;  
Opiekun praktyki z ramienia Uczelni. 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem praktyki jest zapewnienie studentom 
przygotowania praktycznego przydatnego do 
opracowania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz do 
przyszłej pracy zawodowej. Ponadto celem praktyki 
jest możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy 
teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie 
studiów w środowisku pracy. Student odbywający 
praktykę w organach administracji państwowej, czy 
samorządowej, bądź w instytucjach związanych 
m.in.: z planowaniem przestrzennym, geodezją, 
kartografią, geoinformacją, szeroko pojętą ochroną 
środowiska zapoznaje się z zakresem zadań 
odpowiadających realizowanemu kierunkowi 
studiów. 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne niezbędne 
do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gospodarką 
przestrzenną. 

K_W02 
K_W05 
K_W13 
K_W14 

W_02 
Zna podstawy funkcjonowania infrastruktury technicznej (inżynierskiej), 
związanej z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_W12 

 

W_03 
Zna specyfikę rynku pracy oraz zakres działalności, kompetencje 
instytucji, firm i jednostek samorządowych realizujących zadania związane 
z gospodarką przestrzenną. 

K_W02 
K_W10 
K_W13 
K_W14 



 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować 
informacje i wnioskować oraz stale poszerzać i aktualizować zdobytą 
wiedzę i umiejętności w procesie samokształcenia.  

K_U01 
K_U10 
K_U11 
K_U12 

U_02 
Potrafi wykorzystać podstawową inżynierską i ekonomiczną wiedzę 
teoretyczną i pozyskać dane celem realizacji określonych zadań 
praktycznych z zakresu gospodarki przestrzennej. 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 

U_03 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę i technologie informatyczne do 
projektowania oraz planowania przestrzennego. 

K_U05 
K_U07 
K_U08 
K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu  własnej wiedzy i praktycznego jej 
wykorzystania. 

K_K01 
K_U02 
K_U03 

K_02 
Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę indywidualnie oraz zespołowo. 

K_K01 
K_K04 
K_K05 

K_03 
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie 
i współpracowników. 

K_K01 
K_K04 
K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacjonarne): Zajęcia praktyczne w wymiarze 4 tygodni, tj. 160 godzin. 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowych zagadnień (wiedza i umiejętności) z zakresu gospodarki przestrzennej, 
zrealizowanych w trakcie dotychczasowych studiów.    

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie z podstawami prawno-organizacyjnymi działalności jednostki (Zakładu pracy). 
Zapoznanie z rodzajem, zakresem i kompetencjami jednostki (Zakładu pracy). 
Praktyczne uczestnictwo lub obserwacja projektów, programów oraz działań prowadzonych w jednostce 
(Zakładzie pracy), w tym udział w pracach terenowych. 
Zapoznanie z zasadami obiegu dokumentów i gromadzenia dokumentacji w jednostce (Zakładzie pracy). 
Zapoznanie z zasadami zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony poufności danych w zakresie 
określonym przez instytucję (Zakład pracy). 
Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się (np. obieg dokumentów, droga służbowa 
korespondencji). 
Poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji oraz procedur, procesu planowania pracy i kontroli. 
Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, 
sumienności, rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania. 

Literatura podstawowa: 

Podręczniki i czasopisma naukowe związane z gospodarką przestrzenną. 

Literatura dodatkowa: 

Analiza dokumentacji i regulaminów jednostki (Zakładu pracy). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu gospodarki przestrzennej. 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę. 

 

Forma i sposób zaliczenia  

Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie praktyki, oceniona przez opiekuna praktyk z ramienia 
Zakładu pracy, dzienniczek praktyk i zaliczenie ustne na ocenę przed Komisją powołaną przez Dziekana 
Wydziału Przyrodniczego. 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
 

      - udział w zajęciach praktycznych 4 tygodnie  - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

 


