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PROGRAM PRAKTYK 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

Czas trwania: 120 godz.- 3 tygodnie 

Semestr: II i IV 

Opracowanie w formie: dziennik praktyk 

 Studenci mają pełną moŜliwość wyboru miejsca praktyki zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami i moŜliwościami, z zastrzeŜeniem, Ŝe powinny to być instytucje, których 

działalność związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony środowiska lub mają działy 

zajmujące się tą problematyką. Praktyki moŜna odbywać  w instytucjach państwowych i prywatnych 

oraz innych jednostkach związanych z kierunkiem studiów. Zaleca się, aby praktyki zawodowe  

były realizowane w takich jednostkach, jak: 

• wydziały ochrony środowiska zakładów przemysłowych, 

• urzędy administracji państwowej, 

• inspektoraty ochrony i kontroli środowiska, 

• placówki naukowe i badawcze zajmujące się ochroną środowiska, 

• oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, 

• stacje uzdatniania i dystrybucji wody, 

• kompostownie, 

• przedsiębiorstwa składowania i utylizacji odpadów, 

• firmy zajmujące się technologiami ochrony środowiska, 

• firmy zajmujące się ochroną i inŜynierią środowiska, 

• parki narodowe, krajobrazowe, leśnictwa,  

• przedsiębiorstwa i instytucje ekologiczne, 

• instytucje i zakłady związane z ochroną, kształtowaniem i inŜynierią środowiska, 

• firmy i instytucje zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio ochroną środowiska, 

• firmy i instytucje, w których znajdują się działy związane z ochroną środowiska. 

Ramowy program praktyk: 

 W czasie pierwszych praktyk (2 semestr) student powinien głównie zapoznać się z ogólną 

specyfiką instytucji, w której odbywa praktykę, natomiast w czasie drugiej praktyki (4 semestr)  
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powinien aktywnie uczestniczyć w działalności danej instytucji. W trakcie trwania praktyki studenci  

zobowiązani są do czynnego włączenia się do prac pomocniczych, w zakresie ustalonym przez 

kierownika instytucji, w której odbywają praktykę.  

 

W czasie praktyk student powinien ponadto: 

• poznać specyfikę, rolę oraz znaczenie  instytucji w której odbywa praktykę, 

• zapoznać się z warunkami formalnymi działalności danej instytucji (m.in. podstawy prawne, 

struktura organizacyjna, źródła finansowania), 

• zapoznać się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie 

pracy oraz o ochronie tajemnicy zawodowej, 

• poznać zadania i obowiązki jednostki w której odbywa praktykę, jej podjednostek  

oraz poszczególnych stanowisk pracy, 

• zapoznać się z zakresem działalności instytucji w której odbywa praktykę, 

• poznać zakres oraz metodykę prowadzonych przez daną instytucję badań, analiz, kontroli, 

• zapoznać się z zasadami współpracy instytucji, w której przebiega praktyka, z innymi 

instytucjami działającymi na rzecz ochrony i zarządzania środowiska, 

• zapoznać się z walorami przyrodniczymi obszaru, w którym dana jednostka  

jest zlokalizowana – (dotyczy Parków Narodowych, Krajobrazowych, Nadleśnictw itp.), 

• zapoznać się nowymi technologiami stosowanymi w danym w zakładzie pracy,  

• zapoznać się z technologiami bezodpadowymi lub przyjaznymi dla środowiska, 

• poznać sposób utylizacji odpadów powstających na terenie zakładu, 

• poznać inwestycje realizowane w zakresie ochrony lub odnowy środowiska, 

• brać udział w badaniach z zakresu ochrony środowiska, 

• poznać mechanizm oddziaływania wybranych instytucji na środowisko. 

 

 


