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Załącznik nr 9f do Regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

 
……………………………………………………… 

pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – INŻYNIERIA ROLNICZA, II stopień (MGR) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematycznych i informatycznych do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii 
biosystemów 
Ma zaawansowaną wiedzę prawno-ekonomiczną z zakresu: ochrony roślin i zwierząt, wykorzystania mikroorganizmów do produkcji 
żywności, prawa wodnego, geologicznego i rolnego, organizmów modyfikowanych genetycznie oraz doradztwa zawodowego 

Zna zasady rozwiązywania zadań projektowych złożonych systemów rolniczych 

Objaśnia techniczne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty automatyzacji procesów w różnych obszarach rolnictwa 

Zna budowę i funkcjonowanie konstrukcji mechatronicznych 

Ma wiedzę w zakresie dostępnych narzędzi wspomagających tworzenie, rozwiązywanie i analizowanie modeli obliczeniowych złożonych 
systemów technicznych 

Ma wiedzę z zakresu materiałów i technicznych środków produkcji stosowanych w technologiach produkcji rolniczej, ogrodniczej 
i sadowniczej oraz gospodarce komunalnej 

Zna krajowy rynek maszyn i urządzeń rolniczych 

Zna narzędzia wspomagające komputerowe projektowania obiektów technicznych w rolnictwie oraz możliwości ich zastosowania 

Charakteryzuje metody badań operacyjnych w procesie podejmowania decyzji w organizacji i zarządzaniu 

Zna zasady działania i zjawiska wykorzystywane w urządzeniach stosowanych w diagnostyce maszyn i urządzeń rolniczych 

Ma rozwiniętą i pogłębioną wiedzę pozwalającą identyfikować i definiować nowe zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dokonywać 
analiz możliwości zastosowania metod i systemów ochrony środowiska 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących rozwój i funkcjonowanie obszarów wiejskich 

Zna metody wspomagające zarządzanie jakością oraz obszary ich zastosowania w rolnictwie 

Zna szczegółowo systemy, techniki i metody wspierania przedsiębiorczości służące analizie zagadnień związanych z organizowaniem własnej 
działalności gospodarczej i tworzeniem nowych miejsc pracy 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

Przeprowadza analizy i syntezy informacji zawartych w zbiorach danych liczbowych - statystycznych, opisujących zjawiska społeczne, 
Gospodarcze i przyrodnicze 

Wyszukuje i stosuje w praktyce akty prawne przeprowadza analizy wytrzymałościowe konstrukcji oraz tworzy modele obliczeniowe MES 
z użyciem programów komputerowych 

Praktycznie wykorzystuje narzędzia CAD do komputerowego projektowania obiektów technicznych bazując na standardach i zależnościach 
grafiki inżynierskiej oraz podstawach konstrukcji maszyn  

Stosuje zaawansowane systemy informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji 

Rozwiązuje złożone problemy związane z projektowaniem systemów automatyzacji w ciepłownictwie, wentylacji, chłodnictwie i klimatyzacji 

Posiada zdolność doboru środków technicznych i organizacji pracy w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i sadowniczym 

Umie dokonać analizy formalnej poprawności wykonania prac badawczych i ocenić ich przydatność dla praktyki rolniczej 

Przeprowadza analizę budowy i funkcjonowania wybranych rozwiązań konstrukcji mechatronicznych 

Potrafi interpretować i oceniać zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym 

Tworzy praktycznie elementy planów przedsięwzięć, wspomagane informatycznie, dotyczących wybranych aspektów produkcji roślinnej 
w zakresie uwarunkowań agronomicznych, technicznych i ekonomicznych 

Użytkuje systemy diagnostyczne do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych 

Dostrzega i precyzyjnie formułuje zadania oraz tworzy logiczny algorytm ich rozwiązań, który realizuje wykorzystując pozyskane informacje 
oraz własne pomysły 

Umie zaprezentować rozwiązane zadanie, aktywnie uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, być otwartym na argumenty innych oraz wdrożyć 
je do praktyki 

Identyfikuje, analizuje i ocenia nowe zagrożenia dla środowiska, ich stanu oraz skutków 

Rozwiązuje problemy wielokryterialne za pomocą narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka 

Projektuje i wdraża systemy zarządzania jakością 

Identyfikuje oraz dokonuje samodzielnej i wszechstronnej analizy czynników stymulujących i determinujących przedsiębiorczość w technice 
rolniczej i otoczeniu 

Potrafi zaprojektować ścieżkę rozwoju kariery zawodowej jednostki w przedsiębiorstwie 

Planuje i rozwija infrastrukturę techniczną na obszarach wiejskich 

Ma poszerzone umiejętności językowe w zakresie inżynierii biosystemów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu 

Potrafi myśleć i działać kreatywnie jako jednostka oraz w zespole 

Jest pomysłowy, dynamiczny, potrafi organizować grupę osób do wykonania zadania 
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Jest zdeterminowany zmieniać warunki życia ludzi i zwierząt na wsi 

Jest asertywny i antycypuje zdarzenia 

W swoim postępowaniu ma ciągle na uwadze ochronę środowiska przyrodniczego 

Jest merytorycznie przygotowany, jako przedsiębiorca, do funkcjonowania w środowisku społecznym i podejmowania różnych form 
współpracy 

 
B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 

 
C. Informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....……

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r., w każdym tygodniu 
trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godzin dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej niż 8 godzin dziennie, bądź 
w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach (pod podpisami).  
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WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...…

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

 
 
 
 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

…………………………………………………… 

PODPIS REALIZATORA STAŻU 

(PRACODAWCA) 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

 

 

 
 

Miejsce na uwagi: 
 należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-wymagane jest przeprowadzenie badań lekarskich (informacja o zakresie badań na minimum 7 dni  przed stażem); 
-pracodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego rzeczowego do Projektu w formie materiałów zużywalnych, niezbędnych 
do realizacji zadań stażowych. 

 
 
 


