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Praktyka ogólna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L8B.1845.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Halina Kołodziej

Pozostali prowadzący Halina Kołodziej

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 160

Liczba
punktów ECTS
6.0



2 / 5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest umożliwienie studentom możliwości kontaktu zawodowego i zapoznania ich z podstawowymi
aspektami pracy zawodowej w różnych instytucjach związanych i współpracujących z szeroko pojętą biologią
człowieka (antropologią fizyczną). Student ma możność zapoznania się z ogólnym funkcjonowaniem tych
instytucji: ich cele, struktura, program i zakres działania, dostępność zawodowa, itd. Student zdobywa i utrwala
praktyczne umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin współpracujących z antropologią, poszerza wiedze
fachową w specjalistycznych placówkach wykorzystujących nowe technologie. Program praktyk służy skojarzeniu
zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności z praktyką.

C2

Praktyki odbywają się w: firmach, pracowniach i instytutach archeologicznych, muzeach, laboratoriach
kryminalistycznych, zakładach i poradniach medycznych i opiekuńczych, instytutach biologii, demografii,
psychologii i socjologii, pracowniach badań społecznych, urzędach statystycznych, ogrodach zoologicznych,
stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach i pracowniach ergonomii i BHP. Praktyka odbywa się
w module biomedycznym lub ogólnym (do wyboru). 1. Ogólne zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem,
celem działania Zakładu, w którym odbywa się praktyka: - schemat organizacyjny (funkcjonalny) jednostki, jej
struktura i zakres działania, - ogólne informacje o komórkach organizacyjnych jednostki i ich wzajemne
powiązania, - obowiązki i uprawnienia (zakres czynności) kierowników działów oraz funkcje podlegających im
komórek organizacyjnych i pracowników. 2. Praktyki mają na celu umożliwienie Studentowi: - zdobycie
i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin współpracujących z antropologią, -
poszerzenie wiedzy fachowej w specjalistycznych placówkach wykorzystujących nowe technologie, - skojarzenie
zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności z praktyką, - nabycie umiejętności współpracy w grupie zgodnie
z funkcją jaką w tej grupie pełni, - zdobycie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem
i wykonywaniem powierzonych zadań. 3. Student w trakcie praktyk powinien: - pogłębić wiedzę o praktycznych
zastosowaniach antropologii fizycznej (biologii człowieka) i jej nowoczesnych tendencjach rozwojowych, - nauczyć
się wykorzystywać swoją wiedzę przedmiotową i metodologiczną w trakcie realizacji zadań zleconych mu przez
jednostkę, w której odbywa praktykę, - poznać zasady organizacji, przepisy prawne, uwarunkowania
ekonomiczne i marketingowe działalności jednostki, w której odbywa praktykę, - nauczyć się właściwie
wykorzystywać powierzony mu sprzęt, - poznać zasady BHP obowiązujące w jednostce, w której odbywa praktykę
i ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne, fizyczne i psychiczne występujące w tej jednostce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
oraz ich związki z licznymi dyscyplinami pokrewnymi.
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym.

BC_P6S_WK18 Sprawozdanie z odbycia
praktyki

W2 Zna i rozumie podstawowe zasady BHP i ergonomii.
Zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej BC_P6S_WK20 Sprawozdanie z odbycia

praktyki

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Samodzielnie gromadzi teoretyczne i praktyczne
obserwacje i wiedzę niezbędną do opracowania
i zaprezentowania sprawozdania z odbytej praktyki.

BC_P6S_UW12 Sprawozdanie z odbycia
praktyki

U2

Prawidłowo interpretuje i stosuje przepisy prawne
dotyczące organizacji pracy, stosuje zasady BHP
i ergonomii w laboratoriach i w zakładzie pracy, potrafi
realizować zadania na określonych stanowiskach
pracy.

BC_P6S_UW11 Sprawozdanie z odbycia
praktyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

Właściwie określa własne oczekiwania w związku
z pracą zawodową i rolami społecznymi, potrafi
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, jest gotowy do aktywnego,
odpowiedzialnego i samodzielnego podejmowania
zadań zawodowych

BC_P6S_KR04 Sprawozdanie z odbycia
praktyki

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 160

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką instytucji w której odbywają
się praktyki
2. Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania instytucji w której
odbywają się praktyki
3. Poznanie zasad współpracy oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4. Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy
5. Poznanie różnych sposobów pracy, stanowisk i form zaangażowania
zawodowego
6. Samodzielna realizacja określonego zadania zawodowego
7. Umiejętność krytycznej oceny własnej pracy przez siebie i innych
8. Analiza zdobytej wiedzy
9. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, wyznaczonych
działaniach instytucji, realizacja wyznaczonych zadań
organizacyjnych
10. Kontakty zewnętrzne instytucji, poznanie i uczestnictwo w działaniach PR i
marketingu

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Praktyka Sprawozdanie z odbycia praktyki 100%
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Dodatkowy opis

Zaliczenie na podstawie dokumentacji (dziennika) praktyk zgodnej z programem praktyk:
· protokół zaliczenia praktyk
· opinia opiekuna praktyk w instytucji sformułowana na podstawie wypełnionego przez studenta dziennika praktyk
opisującego podjęte
działania, obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki;
· ocena ustnego sprawozdania z realizacji praktyk przez koordynatora praktyk

Wymagania wstępne
bezpieczeństwo pracy i ergonomia, podstawy prawa, podstawy ekonomii

Literatura
Obowiązkowa

W zależności od wymagań strony przyjmującej praktykanta.1.

Dodatkowa

W zależności od wymagań strony przyjmującej praktykanta.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do efektywnej i bezpiecznej współpracy. Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i
innych. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

BC_P6S_UW11 Absolwent potrafi stosować zasady BHP i ergonomii w laboratoriach i w pracy terenowej. Ocenia
podstawowe parametry środowiska pracy

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne

BC_P6S_WK18
Absolwent zna i rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi
dyscyplinami pokrewnymi oraz zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym

BC_P6S_WK20 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady BHP i ergonomii oraz zasady pierwszej pomocy
przedmedycznej


