
 

 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych   

na kierunku Leśnictwo (studia II stopień) w WSZŚ w Tucholi 

 

1. Podstawa prawna 

1.1. Program nauczania obowiązujący dla wyższych studiów zawodowych na kierunku 

leśnictwo. 

 

2. Cel praktyk 

2.1. Nadrzędnym celem praktyk studenckich jest wykształcenie umiejętności zastosowania    

w praktyce wiedzy teoretycznej, uzyskanej w toku studiów. Realizacja celu następuje            

w drodze wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania danej organizacji 

mieszczących się w obszarze studiowanego kierunku.  

2.2. W czasie praktyk studenci powinni zapoznać się z zagadnieniami definiowania                    

i rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych. 

2.3. W toku praktyk studenci powinni zdobyć umiejętność pracy w zespole, a także - w miarę 

możliwości - kierowania zespołem. 

2.4. Celem szczegółowym praktyk studentów kierunku Leśnictwo (II stopnia) jest uzyskanie 

praktycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem nadleśnictw, działających w dziedzinie 

leśnictwa  oraz zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce podczas 

wykonywania indywidualnych lub zespołowych zadań. 

 

3. Czas trwania i odbywania praktyk 

3.1. Praktyki studenckie trwają łącznie 12 tygodni. 

3.2. Praktyki można odbyć w dogodnym terminie. W uzasadnionych przypadkach student 

może odbyć praktykę w innym terminie ustalonym wcześniej z Dziekanem wydziału bądź 

koordynatorem ds. praktyk.  

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

Wydział Inżynieryjny, Kierunek: leśnictwo 

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola 

tel./fax : (052) 559 19 87 

e-mail: wszs@tuchola.pl 

 
 

Akademickie Biuro Karier WSZŚ w Tucholi 

Koordynator ds. praktyk tel./fax : (052) 554 01 04 

e-mail: abk-wszs@tuchola.pl 



4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

4.1. Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być obowiązkowo ubezpieczeni             

od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4.2. Uczelnia zobowiązuje się do zobligowania studenta do samodzielnego ubezpieczenia      

od następstw nieszczęśliwych wypadków i  przedłożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej 

Jednostce. 

 

5. Miejsce odbywania praktyk  

5.1. Praktyki odbywają się w Lasach Państwowych, Zakładach Usług Leśnych, Biurach 

Urządzania Lasu, jednostkach samorządu terytorialnego działających w dziedzinie leśnictwa 

lub innych, gdzie będzie możliwość zrealizowania efektów kształcenia przypisanych 

kierunkowi leśnictwo, II stopień, profil praktyczny. 

 

6. Ramowy program praktyk studenckich 

6.1. W czasie odbywania praktyk studenci wykonują szczegółowe zadania wyznaczone przez 

osoby odpowiedzialne za opiekę nad praktykami.  

6.2. 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 5. 

6.3. W ramach praktyk studenci muszą zrealizować następujące efekty kształcenia: 
 

K_W07 

Student posiada 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_U02 

Student potrafi praktycznie wykorzystać różnorodne metody komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej, pisemnej i graficznej we współpracy z różnymi 

podmiotami gospodarczymi i jednostkami infrastruktury instytucjonalnej  

K_U03 
Student rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie 

pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej 

K_U04 
Student potrafi zaplanować, przeprowadzić, analizować i oceniać działania 

praktyczne z zakresu leśnictwa 

K_U07 
Student potrafi podejmować zadania inżynierskie z zakresu leśnictwa, 

dokonuje wyboru określonych koncepcji rozwiązania problemu, jest w stanie 



kreować własne pomysły dla osiągnięcia zamierzonego efektu                                                       

K_K03 
Student potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania 

K_K06 

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 

 
 
6.4 W szczególności zadania studentów kierunku „Leśnictwo”, realizowane w ramach 
praktyk, powinny zawierać:  
 
 

l.p. Czynności wykonywane Efekty 
kształcenia 

Liczba dni 
potrzebnych do 
zrealizowania 

określonej 
czynności 

Punkty 
ECTS 

1. 

Gospodarka nasienna – zagospodarowanie wyłączonych         
i gospodarczych drzewostanów nasiennych, plantacji 
nasiennych, upraw plantacyjnych, drzew doborowych, 
zakładanie upraw pochodnych. 

K_U04 
K_U07 
K_K03 

5 1,5 

2. Szkółkarstwo – różne metody produkcji sadzonek. 

K_U04 
K_U07 
K_K03 

5 1,5 

3. 

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

K_U04 
K_U07 
K_K03 

5 1,5 

4. 

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

K_U04 
K_U07 
K_K03 

5 1,5 

5. 
 
Przeciwpożarowa ochrona lasu. 
 

K_K06 3 1 

6. Turystyczne zagospodarowanie lasu. 

K_U02 
K_U04 
K_U07 
K_K03 

3 1 

7. Szkodnictwo leśne. 
K_U04 
K_U07 3 1 



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

K_U07 
K_K06 3 1 

9. Zwalczanie chorób grzybowych. 
K_U07 
K_K06 3 1 

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

K_W07 
K_U07 5 1,5 

11. Budowa dróg i sposoby ich konserwacji. 

K_W07 
K_U04 
K_U07 

5 1,5 

12. Organizacja i wykonawstwo prac administracyjnych. 

K_U02 
K_W07 
K_K03 

5 2 

13. Zapoznanie się z planami i wnioskami gospodarczymi. 

K_U02 
K_W07 
K_K03 

5 2 

14. Zapoznanie się z funkcjonowaniem SILP-u w nadleśnictwie. 
K_U03 
K_K030 

5 2 

 Suma:  60 dni / 12 
tygodni 20 

 
6.5. Zadania wykonywane podczas odbywania praktyk powinny wynikać z powyższych 

efektów kształcenia. 

6.6. Przy opracowaniu szczegółowych zagadnień w ramach praktyk studenci otrzymają 

merytoryczną pomoc specjalistów z danej dziedziny spośród pracowników Lasów 

Państwowych   (w ramach opieki nad praktykami) oraz pracowników Uczelni (w ramach 

konsultacji). 

7. Dokumentacja praktyk studenckich 

7.1. Praktyka powinna być udokumentowana wpisami do kart praktyk. 

7.2. Po zakończeniu praktyki student opracowuje sprawozdanie zawierające:  

 krótki opis organizacji, 

 wykaz i opis przydzielonych zadań, 

 sposób realizacji zadań, osiągnięte cele, zdobytą wiedzę, 

 ocena praktyki z punktu widzenia roli w procesie nauczania i związku z wiedzą nabytą 

na Uczelni. 

7.3. Przebieg praktyk może być dokumentowany ponadto w formie prezentacji 

multimedialnej, filmu, itp. Opracowania będą służyć do celów dydaktycznych i działań 

promocyjnych Uczelni. 

7.4. Karty praktyk i raporty z praktyk powinny mieć zwartą formę. 



8. Zaliczenie praktyk 

8.1. Praktyka jest zaliczana na podstawie przedłożonego dziennika praktyk. 

8.2. Praktykę zalicza Dziekan. 

8.3. Zaliczenie praktyki jest podstawą dokonania wpisu do indeksu. 

8.4. Wpisu do indeksu dokonuje Dziekan. 

 

9. Studencki opiekun praktyk 

10.1. Wydziałowym, studenckim opiekunem praktyk jest Dziekan, bądź pracownik naukowo-

dydaktyczny wyznaczony przez Dziekana Wydziału. 

10.2. Funkcje koordynacyjno – administracyjne związane z organizacją praktyk zawodowych 

w WSZŚ w Tucholi, z upoważnienia Dziekana, spełnia koordynator ds. praktyk.  

10.3. Obowiązki koordynatora ds. praktyk określa Dziekan Wydziału. 

 


