
REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 

Nazwa przedmiotu: Praktyka w Lasach Państwowych lub Parkach Narodowych lub Biurach 

Urządzania Lasu 

Kierunek studiów: Leśnictwo 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Forma studiów: Stacjonarne/Niestacjonarne 

Rok studiów: II 

 

1. FORMY, ZASADY ORAZ HARMONOGRAM PROWADZENIA ZAJĘĆ 

 

1) Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy (Regulamin Studiów § 27 ust. 2): 

a)  [120] godz. ćwiczeń (godziny zegarowe) 

b) [10] godz. pracy własnej studenta 

2) Zasady oraz harmonogram prowadzenia zajęć, np.: 

Zajęcia praktyczne odbywają się w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych lub 

Biurach Urządzania Lasu. Student zgłasza się na praktykę we wcześniej ustalonym 

terminie. W trakcie trwania praktyk student wykonuje polecenia opiekuna praktyk zgodne 

z „Programem praktyk” przekazanym przez Uczelnię. 

 

2. MOŻLIWOŚĆ I TRYB ODROBIENIA ZALEGŁOŚCI 

 

1) Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych ujętych 

w programie studiów (Regulamin Studiów § 18 ust. 2 pkt 2). 

2) Dopuszczalne są 24h zegarowe/(20%) nieobecności w ciągu trwania praktyk.  

Po opuszczeniu określonej w regulaminie przedmiotu liczby godzin zajęć, kierownik 

przedmiotu jest zobowiązany skreślić studenta z listy uczestniczących w zajęciach, 

informując o tym prodziekana ds. studiów (Regulamin Studiów § 34 ust. 2). 

3) Student zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach najpóźniej w terminie 

dwóch tygodni od jej zaistnienia. Podstawą usprawiedliwienia jest przedstawienie 

zaświadczenia lekarskiego lub pisemne oświadczenie studenta o innej ważnej przyczynie 

(Regulamin Studiów § 34 ust. 1). 

4) Student ma obowiązek odrobienia wszystkich nieobecności ponad dopuszczalny limit w 

innym terminie w porozumieniu z instytucją organizującą praktyki. 

 

3. ZASADY I FORMY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANÓW, W TYM OKREŚLENIE 

MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA KOMISYJNEGO ĆWICZEŃ 

 



1) Sprawdzanie opanowanej wiedzy i umiejętności odbywa się w formie pisemnej w 

wyznaczonym terminie poprzez przygotowanie sprawozdania z przebiegu praktyk oraz 

złożenie dziennika praktyk wraz z opinią opiekuna praktyk. 

2) Zaliczenia praktyk wpisywane są do Wirtualnego Dziekanatu w ciągu 10 dni od 

ostatecznego terminu złożenia wymaganych dokumentów. 

3) W przypadku nieuzyskania zaliczenia praktyk student ma obowiązek ponownego odbycia 

praktyk lub uzupełniania brakującej liczby godzin w terminie ustalonym z kierownikiem 

praktyk oraz instytucją organizującą praktyki. 

 

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EGZAMINU LUB ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

 

1) Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu określa Sylabus. 

2) Zaliczenie ćwiczeń student otrzymuje na podstawie obecności na zajęciach, uzyskania 

pozytywnej opinii opiekuna praktyk, złożenia prawidłowo uzupełnionego dziennika 

praktyk oraz sprawozdania. 

 

5. DODATKOWE SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI 

PRZEDMIOTU 

 

Kierownik przedmiotu: dr inż. Bartłomiej Naskrent 

 

Prowadzący ćwiczenia: osoba wyznaczona przez instytucję organizującą praktyki 

 

Terminy konsultacji (wszystkich wymienionych powyżej osób): poniedziałki 11:00-13:00 

 

 

Poznań, dn. 22.10.2021 r. 


