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Wytyczne dla Inspektorów  I.W. do studenckiej praktyki 

rzeźnianej po IV roku studiów 

 Praktyka z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa stanowi istotny składnik przygotowania 

studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do pracy zawodowej w Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie 

z planem studiów, praktykę odbywa się w turnusach 2-tygodniowych, po IV roku studiów weterynaryjnych, 

w miesiącach: lipiec, sierpień lub wrzesień. Studenci odbywają ją na warunkach uregulowanych przepisami 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury oraz programu dydaktycznego Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej z zakresu praktyk studentów szkół wyższych oraz na podstawie umowy o 

praktykę studencką. 

Program praktyki 

W czasie odbywania praktyki student powinien poznać: 

1. Strukturę organizacyjną  zakładu mięsnego i Inspekcji Weterynaryjnej. 

2.   Przepisy z zakresu BHP obowiązujące w zakładzie mięsnym. 

3. Przepisy prawno-administracyjne z zakresu obrotu, uboju, badania przed- i poubojowego oraz 

postępowania z mięsem po badaniu.  

4. Metody i technikę uboju zwierząt rzeźnych. 

5. Technikę badania przedubojowego. 

6. Technikę badania poubojowego. 

7. Ocenę i postępowanie z mięsem po badaniu. 

8. Postępowanie z mięsem  zdatnym i niezdatnym do spożycia. 

9. Prowadzenie dokumentacji i całokształt pracy kancelaryjnej IW. 

Harmonogram praktyki 

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu mięsnego, IW, przepisy BHP  (1 dzień). 

2. Metody, technika uboju i obróbki poubojowej zwierząt rzeźnych  ( 1 dzień ). 

3. Przepisy dotyczące skupu oraz transportu, wyładunku zwierząt i magazynów żywca oraz  uboju zwierząt 

rzeźnych ( 2 dni ). 

4. Technika badania przedubojowego i poubojowego trzody chlewnej, trychinoskopia, urzędowa ocena 

mięsa ( 3 dni ). 

5. Technika badania poubojowego przeżuwaczy i koni, urzędowa ocena mięsa    ( 3 dni ). 

6. Prowadzenie dokumentacji, praca kancelaryjna IW ( 1 dzień ).  

7. Badanie bakteriologiczne mięsa - pobieranie próbek, sposób badania w laboratorium oraz interpretacja 

wyników badań ( 1 dzień ). 

8. Hospitacja w rzeźni sanitarnej ( codziennie ). 

 Praktyka studencka stanowi nieodłączną część procesu dydaktyczno – wychowawczego 

 i podlega zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami w ramach Higieny Zwierzęcych Rzeźnych 

 i Mięsa. W związku z tym  student zobowiązany jest do szczegółowego prowadzenia dziennika praktyk. 

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie całokształtu pracy studenta w trakcie praktyki oraz 

sprawdzenia zdobytych wiadomości po praktyce na Uczelni. 


