
Załącznik nr 2  

do Umowy NR ……………. z dnia ……….……….…… 

                                       o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 

Ramowy program praktyki zawodowej (systemowej) na kierunku studiów  

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności 

 

Podstawowym celem praktyk zawodowych (systemowych) jest zapoznanie studenta z 

dokumentacją systemową lub wskazanym przez pracodawcę jej elementem z uwzględnieniem 

praktyki technologicznej. Zajęcia odbywają się w wybranej organizacji związanej z łańcuchem 

żywnościowym, tj. gospodarstwie rolnym, zakładzie produkcyjnym, zakładzie żywienia zbiorowego, 

dystrybucji żywności, zakładzie produkującym opakowania do żywności lub 

zakładowej/samodzielnej placówce laboratoryjnej. Ważnym aspektem praktyki jest promowanie 

rozwiązań poprawiających jakość i bezpieczeństwo produktów w myśl zasad i praktyk 

zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym oraz weryfikacja wiedzy teoretycznej z 

systemową praktyką przemysłową. Student powinien mieć możliwość poznania powiązanych z 

elementami systemowymi operacji technologicznych stosowanych w zakładzie. 

 

     W trakcie praktyki w zakładzie produkcyjnym student powinien zapoznać się z: 

 ogólną strukturą organizacyjną zakładu: administracja, działy produkcyjne i pomocnicze, 

zarządzanie przedsiębiorstwem; 

 podstawową charakterystyką produkcyjną zakładu: zakres asortymentowy, opakowania, 

magazynowanie; 

 dokumentacją systemową lub jej wybranymi elementami wskazanymi przez pracodawcę; 

 osobą (zespołem ds. jakości) odpowiedzialną za rozwiązania systemowe wdrożone w zakładzie; 

 technologiami wytwarzania wybranych grup asortymentowych wyrobów; 

 urządzeniami produkcyjnymi (gastronomicznymi) oraz aparaturą kontrolno-pomiarową. 

 

Podczas odbywania praktyki lub jej części w zakładach produkcji surowców (zakłady produkcji 

rolnej, ogrodniczej lub zwierzęcej), student powinien zapoznać się z: 

 strukturą organizacyjną zakładu; 

 źródłem i warunkami produkcji i przeznaczeniem przetwórczym surowców;  

 metodami uprawy/hodowli, magazynowania i dystrybucji surowców;  

 metodami oceny jakości surowców i wyrobów gotowych. 

 dokumentacją systemową lub jej wybranymi elementami wskazanymi przez pracodawcę; 

 osobą kompetentną ds. rozwiązań systemowych. 

 

W przypadku odbywania praktyki lub jej części w instytucjach/zakładach kontroli i nadzoru nad 

produkcją żywności (stacje sanitarno-epidemiologiczne, WIS, laboratoria analityczne, i in.) 

student powinien czynnie uczestniczyć w ich pracach. Poza tym powinien zapoznać się z: 

 zakresem, zasadami i kierunkami kontroli/nadzoru nad higieną i jakością;  

 metodami przeprowadzania kontroli; 

 metodami egzekwowania realizacji zaleceń pokontrolnych;  

 systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem w zakładzie, np. GLP. 

 osobą kompetentną ds. rozwiązań systemowych. 

 

 

 
 Prof. UPP dr hab. Jerzy Stangierski                 
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