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……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Biologia, II stopień (mgr) 
 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

ma wiedzę z zakresu bioetyki w odniesieniu do zwierząt i ludzi 

ma wiedzę z zakresu metodologii nauk przyrodniczych 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biologii 

ma poszerzoną wiedzę z zakresu technik mikroskopowych wykorzystywanych w analizie materiału biologicznego 

ma poszerzoną wiedzę na temat metod badawczych i analitycznych stosowanych w biologii 

ma wiedzę umożliwiającą interpretację wyników obserwacji i danych doświadczalnych z zakresu biologii 

posiada pogłębioną wiedzę z na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych  lub roślinnych 

zna zasady funkcjonowania wybranych ekosystemów 

ma pogłębioną wiedzę na temat bioróżnorodności organizmów zwierzęcych  lub roślinnych 

ma wiedzę umożliwiającą wykorzystanie zwierząt  lub roślin jako bioindykatorów 

ma wiedzę na temat interakcji zachodzących w środowisku przyrodniczym 

ma poszerzoną wiedzę na temat możliwości oddziaływania człowieka na środowisko 

zna aktualne problemy z zakresu studiowanego kierunku studiów 

zna podstawowe zasady prawa autorskiego 

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

stosuje normy etyczne 

posługuje się argumentacją teoretyczną w formułowaniu krytyki 

stosuje zaawansowane metody statystyczne w interpretacji wyników badań i obserwacji przyrodniczych 

wykonuje preparaty mikroskopowe i dokonuje analizy materiału biologicznego z wykorzystaniem różnego rodzaju technik mikroskopowych 

planuje przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych na podstawie wiedzy teoretycznej i z wykorzystaniem specjalistycznej 
literatury 

wykonuje analizy i przeprowadza doświadczenia pod kierunkiem opiekuna naukowego 

analizuje i interpretuje wyniki badań lub obserwacji z wykorzystaniem specjalistycznej literatury 

posługuje się bazami danych literaturowych w języku polskim i angielskim 

dokonuje biologicznej charakterystyki wybranych organizmów zwierzęcych lub roślinnych 

rozumie rolę wybranych grup organizmów w życiu człowieka 

wyjaśnia znaczenie bioróżnorodności dla środowiska 

wyjaśnia zasady funkcjonowania wybranych ekosystemów 

identyfikuje najważniejsze gatunki zwierząt i roślin 

ocenia stan środowiska w oparciu o bioindykatory 

na podstawie własnych obserwacji lub wyników badań przygotowuje pracę badawczą w języku polskim oraz jej streszczenie w języku 
angielskim 

prezentuje w języku polskim i obcym dane literaturowe oraz wyniki własnych obserwacji lub doświadczeń 

ma umiejętności językowe w zakresie biologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji 

potrafi pracować w zespole, także w charakterze lidera 

potrafi działać konsekwentnie i w sposób zorganizowany 

jest kompetentny w działaniu 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych 

potrafi przekazywać posiadaną wiedzę z zakresu biologii 

wykazuje troskę o środowisko naturalne 
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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 staży należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godz./dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej 
niż 8 godz. dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach 
(pod podpisami).  
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Badania lekarskie (należy wskazać zakres badań tylko, jeśli są wymagane;  

informacja o zakresie badań na minimum 14 dni przed stażem): 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

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 ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

…………………………………………………… 

PODPIS i PIECZĘĆ REALIZATORA 

STAŻU (PRACODAWCA) 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 
 

 
 

 

Miejsce na uwagi:  
należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-pracodawca potrzebuje wyposażenia stanowiska stażu w odzież ochronną (informacja na minimum 7 dni przed stażem). 


