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ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU PRAKTYK 

 

Studenci odbywają praktykę w Zakładach Pracy: 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 i innych 

jednostkach organizacyjnych, których działalność jest związana z kierunkiem studiów. 

Celem praktyki jest zapoznanie Studentów z całokształtem zagadnień związanych z 

działalnością Zakładu Pracy i przygotowanie do wypełniania obowiązków zawodowych po 

ukończeniu studiów, poprzez pracę i poznanie specyfiki poszczególnych działów Zakładu. 

 

Założenia do harmonogramu praktyki na kierunku biologia człowieka I stopnia 

 

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. 


