
 
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem 

Wydział Inżynieryjny 

KARTA PRZEDMIOTU 
 
 

Kierunek Leśnictwo 

Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa 

Obszar kształcenia Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne 

Charakter zajęć  Obligatoryjny 

Rok studiów II 

Semestr studiów IV 

Forma studiów Niestacjonarna 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia  

Poziom PRK Poziom VII 

Profil studiów Praktyczny 

Forma zajęć/ 

liczba godzin/ (tygodni) 

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Praktyki zawodowe 

- - - 480 (12 tygodni) 

Sposób zaliczenia 

(E, Z/O, Z, PK) 

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Praktyki zawodowe 

- - - Zal 

Liczba punktów ECTS 

Ogółem 

zajęć wymagających 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Praca własna 

studenta 

zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym 

zajęć 

laboratoryjnych 

i projektowych 

12,0 10 2,0 12,0 

Koordynator przedmiotu 

Kontakt dla studentów 

Adres e-mail 

dr inż. Łukasz Górski 

 

Kierunkowe efekty kształcenia Symbol 

Wiedza: 
absolwent zna i 

rozumie 

rozszerzoną wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów 

technicznych i technologii typowych dla leśnictwa  oraz zna i umie 

stosować w praktyce standardy i normy techniczne w gospodarce leśnej 

K_W07 



Umiejętności: 
absolwent potrafi 

praktycznie dobierać i wykorzystać różnorodne metody komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej, pisemnej i graficznej we współpracy z różnymi 

podmiotami gospodarczymi i jednostkami infrastruktury instytucjonalnej  

K_U02 

stosować odpowiednie technologie informatyczne w zakresie 

pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej 
K_U03 

zaplanować, przeprowadzić, analizować i oceniać działania praktyczne z 

zakresu leśnictwa 
K_U04 

podejmować zadania inżynierskie z zakresu leśnictwa, dokonuje wyboru 

określonych koncepcji rozwiązania problemu, jest w stanie kreować 

własne pomysły dla osiągnięcia zamierzonego efektu                                                             

K_U07 

odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania 
K_U12 

Kompetencje 
społeczne: 

absolwent jest 
gotów do 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie 

postępować w stanach zagrożenia oraz ma świadomość ryzyka i potrafi 

ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej 

ochrony środowiska. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 

aspekty działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i 

związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje również 

w aspekcie etycznym 

K_K03 

Założenia i cele  

przedmiotu 

Wykształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w 

wykonywaniu zawodu leśnika. 

Wymagania 

wstępne (w zakresie 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji 

społecznych) 

 

Szczegółowe efekty kształcenia przedmiotu/modułu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Nazwa przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 



WIEDZA 

P_W1 
Student zna i umie stosować w praktyce standardy i normy techniczne w 

gospodarce leśnej  

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

P_U01 Student potrafi praktycznie wykorzystać różnorodne metody komunikacji 

we współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami 

infrastruktury instytucjonalnej  

K_U02 

P_U02 Student rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w 

zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki 

leśnej  

K_U03 

P_U03 Student potrafi zaplanować, przeprowadzić, analizować i oceniać działania 

praktyczne z zakresu leśnictwa  

K_U04 

P_U04 Student potrafi podejmować zadania praktyczne z zakresu leśnictwa, 

dokonuje wyboru określonych koncepcji rozwiązania problemu, jest w 

stanie kreować własne pomysły dla osiągnięcia zamierzonego efektu   

K_U07                                                       

P_U05 Student potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania  

K_U12                                                      

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P_K01 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, 

umie postępować w stanach zagrożenia oraz ma świadomość ryzyka i 

potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko 

rozumianej ochrony środowiska. Ma świadomość ważności i rozumie 

pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

również w aspekcie etycznym  

K_K03 

Treści programowe 

Przedmiotowy 

efekt kształcenia 

Symbol 

Szczegółowy program praktyk 

1 Gospodarka nasienna – zagospodarowanie wyłączonych i gospodarczych 
drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, upraw plantacyjnych, drzew 

P_U03 
P_U04 



doborowych, zakładanie upraw pochodnych. P_U05 

2 Szkółkarstwo – różne metody produkcji sadzonek. P_U03 
P_U04 
P_U05 

3 Odnowienie naturalne i sztuczne – rębnie, prowadzenie cięć odnowieniowych 
(różne stadia), projektowanie upraw, przygotowanie gleby, lokalne metody 
odnowienia stosowane dla poszczególnych gatunków drzew. 

P_U03 
P_U04 
P_U05 
P_K01 

4 Pielęgnowanie lasu – pielęgnowanie upraw, czyszczenia wczesne, czyszczenia 
późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne, pielęgnowanie siedliska – podszyty, 
kształtowanie brzegów drzewostanów. 

P_U03 
P_U04 
P_U05 
P_K01 

5 Przeciwpożarowa ochrona lasu. P_K01 

6 Turystyczne zagospodarowanie lasu. P_U01 
P_U03 
P_U04 
P_U05 

7 Szkodnictwo leśne. P_U03 
P_U04 

8 Prognozowanie stopnia zagrożenia drzewostanów ze strony szkodników owadzich, 
występujących na danym terenie  w okresie letnim. 

P_U01 
P_U02 
P_U03 
P_U04 

9 Zwalczanie chorób grzybowych. P_U04 
P_K01 

10 Technologie stosowane przy pozyskiwaniu, zrywce  i wywozie drewna w cięciach 
rębnych i pielęgnacyjnych. 

P_W01 
P_U04 
P_K01 

11 Budowa dróg i sposoby ich konserwacji. P_W01 
P_U03 
P_U04 
P_K01 

12 Organizacja i wykonawstwo prac administracyjnych. P_W01 
P_U01 
P_U05 

13 Zapoznanie się z planami i wnioskami gospodarczymi. P_W01 
P_U01 
P_U05 

14 Zapoznanie się z funkcjonowaniem SILP-u w nadleśnictwie. P_U02 
P_U04 

Stosowane 

metody 

dydaktyczne 

W czasie odbywania praktyk w nadleśnictwach studenci wykonują szczegółowe zadania 
wyznaczone przez osoby odpowiedzialne za opiekę nad praktykami.  

Zadania mogą być wykonywane samodzielnie lub w grupach studenckich (przy 
odbywaniu praktyk w tej samej organizacji przez grupę studentów). Liczba osób w 
grupie nie powinna przekraczać pięć. 

Praca własna Przygotowanie do wykonywania zadań w ramach programu praktyki (studia literaturowe,  



studenta źródła internetowe, przygotowanie raportów i sprawozdań) 

Metody 

i sposoby 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

kształcenia 

Przedmiotowy 

efekt 

kształcenia 

Symbol 

Sposoby weryfikacji osiąganego przez studenta przedmiotowego 

efektu kształcenia 

(np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, prezentacja, projekt, 

aktywność na zajęciach, e-learning itp.) 

P_W01 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U01 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U02 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U03 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U04 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U05 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_K01 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

Forma  i warunki 

zaliczenia 

przedmiotu 

Wymiar praktyki 12 tygodni. 

Zrealizowanie efektów kształcenia, Zaliczenie programu praktyk, dziennik praktyk, 

aktywność podczas odbywania praktyki,  
Ocena osiągniętych efektów kształcenia podczas realizacji praktyki zawodowej (wypełnia opiekun z instytucji 
organizującej praktykę: w odpowiedniej rubryce, ocenę proszę zaznaczyć symbolem ”x”) 

Przedmiotowe efekty kształcenia  

Symbol 
efektu 

Ocena w skali 2-5:  

(2- poziom mierny, 

5 – poziom bardzo dobry) 

2 3 3+ 4 4+ 5 

Student zna i umie stosować w praktyce standardy i 
normy techniczne w gospodarce leśnej  

(K_W07)       

Student potrafi praktycznie wykorzystać różnorodne 
metody komunikacji we współpracy z różnymi 
podmiotami gospodarczymi i jednostkami infrastruktury 
instytucjonalnej  

(K_U02)       

Student rozumie i stosuje odpowiednie technologie 
informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania 
informacji z zakresu gospodarki leśnej  

(K_U03)       

Student potrafi zaplanować, przeprowadzić, analizować i 
oceniać działania praktyczne z zakresu leśnictwa  

(K_U04)       

Student potrafi podejmować zadania praktyczne z zakresu 
leśnictwa, dokonuje wyboru określonych koncepcji 
rozwiązania problemu, jest w stanie kreować własne 
pomysły dla osiągnięcia zamierzonego efektu   

(K_U07)                                                               

Student potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania  

(K_U12)       



Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy 
własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia 
oraz ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki 
wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej 
ochrony środowiska. Ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym 
jej wpływu na środowisko i związanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje również 
w aspekcie etycznym  

(K_K03)       

 


