
Procedura odbywania studenckich praktyk zawodowych dla kierunku 

Leśnictwo (studia drugiego stopnia) 

 

1.Student jest zobowiązany do zgłoszenia w Akademickim Biurze Karier zamiaru odbywania 

praktyk i pobrania dokumentacji dotyczącej organizacji praktyki (informacje te dostępne są  

także na stronie internetowej). 

2.Student udaje się do dowolnie wybranego Nadleśnictwa, w którym student planuje odbyć 

praktyki, w celu dokonania wstępnych ustaleń ( m.in. terminu i zakresu praktyki). Student 

przedstawia w Nadleśnictwie ramowy program praktyk (efekty kształcenia) oraz zasady 

odbywania praktyk studenckich (dokumentacja dostępna na stronie internetowej). 

3.Student zgłasza w Akademickim Biurze Karier ustalony w Nadleśnictwie termin oraz 

miejsce praktyki nie później niż do 30 grudnia. 

4.Koordynator do spraw praktyk przygotowuje pismo z prośbą o umożliwienie odbycia 

praktyk do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

5.Po uzyskaniu zgody z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, student jest zobowiązany 

przedstawić w Akademickim Biurze Karier polisę ubezpieczeniową na czas praktyki,                     

w terminie 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.  

6.Po dokonaniu wszelkich formalności do Nadleśnictwa zostają wysłane skierowanie na 

praktyki oraz umowa o organizację praktyki (w dwóch egzemplarzach). Przed rozpoczęciem 

praktyki umowę podpisuje Rektor oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa  

( w dokumentacji uczelni oraz Nadleśnictwa znajduje się po jednym egzemplarzu umowy).  

7.Student udając się na praktyki zobowiązany jest do pobrania Dziennika praktyk                        

(w Akademickim Biurze Karier bądź na stronie internetowej WSZŚ). 

8.Po zakończeniu praktyki należy zdać kompletny Dziennik praktyk w Akademickim Biurze 

Karier nie później niż do końca semestru.  

9.Dziekan zalicza praktyki na podstawie kompletnej dokumentacji praktyki.  

10.Odbycie praktyki jest odnotowane w Wirtualnym Dziekanacie. 

11.Student jest zobowiązany do złożenia indeksu w Akademickim Biurze Karier w celu 

uzyskania zaliczenia praktyki przez Dziekana. Przed złożeniem indeksu wpisuje na stronach 

82-83 miejsce i czas odbywania praktyki.  

12.Koordynator do spraw praktyk przedstawia Dziekanowi indeks studenta w celu dokonania 

zaliczenia praktyki. 



13.Wszelkie formalności związane praktykami muszą być dokonane przed terminem obrony 

pracy magisterskiej. 

14.Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy magisterskiej są zaliczone studenckie 

praktyki zawodowe. 

 


