
INSTRUKCJA 

CZTEROTYGODNIOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW  

II ROKU HISTORII STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA HISTORYCZNO-WOJSKOWA I 

KOMERCJALIZACJA WIEDZY HISTORYCZNEJ 

Praktyka zawodowa stanowi integralny element kształcenia studentów historii - 

specjalności turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej. 

Pozwala ona na zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz 

nabycie niezbędnych doświadczeń i umiejętności praktycznych w zakresie organizacji i 

pracy w instytucjach działających w branży turystycznej i przedsiębiorstwach 

działających w zakresie komercjalizacji wiedzy historycznej (media, wydawnictwa itp.). 

I. Miejsce i czas odbywania praktyki: 

 Praktyka z zakresu turystyki historyczno-wojskowej i komercjalizacji wiedzy 

historycznej organizowana jest w instytucjach działających w branży 

turystycznej lub przedsiębiorstwach komercyjnych związanych z popularyzacją 

historii. 

 Czas trwania praktyki: 

- 4 tygodnie (160 godzin) po drugim semestrze studiów. Zaliczenie następuje w 

semestrze czwartym. 

 

II. Organizacja praktyki: 

 Student, który przedstawił zgodę instytucji przyjmującej, w której ubiega się o 

odbycie praktyki, otrzymuje formularz skierowania na praktykę, Regulamin 

praktyk, Program praktyk oraz Instrukcję i zgłasza się do Dyrektora lub 

kierownika. instytucji. 

 Dyrektor lub kierownik instytucji sprawuje ogólną opiekę nad studentem, 

poprzez wyznaczonego na zakładowego opiekuna praktyk pracownika 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz staż pracy.  

 Zakładowy opiekun praktyk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą studenta 

podczas jego pobytu w instytucji. 

 Zakładowy opiekun praktyk na podstawie przedstawionej instrukcji praktyk 

wykonuje następujące czynności: 

• czuwa nad pełną realizacją celów praktyki; 

• udziela praktykantowi niezbędnych informacji i porad lub kieruje do 

kompetentnych osób, które mogą udzielić pomocy w tym zakresie; 

• analizuje okresowo realizację programu praktyk; 

W ostatnim dniu praktyk dokonuje ewaluacji pracy studenta odbywającego 

praktyki i ustala końcową ocenę praktyka potwierdzoną podpisem w karcie oceny 



praktyki.  

 

III. Cel praktyki i zadania studenta: 

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw lub innych instytucji  w których odbywa 

się praktyka. 

2.  Poznanie podstaw prawnych działania oraz struktury organizacyjnej i funkcjonalnej instytucji 

w których odbywa się praktyka. 

3. Poznanie procedur i procesów podejmowania decyzji w danej instytucji, rozwiązywania 

problemów i realizacji konkretnych projektów i zadań. 

4. Zapoznanie się z ofertą handlową instytucji, w których odbywa się praktyka. 

5. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi BHP i ochrony tajemnicy handlowej. 

6 Poznanie zasięgu terytorialnego działalności instytucji, w których odbywane będą praktyki. 

7.Obserwacja funkcjonowania instytucji oraz uczestniczenie w powierzonych studentowi pracach 

związanych z bieżącą działalnością jednostki. 

8. Zapoznanie się z kulturą organizacji. 

 

Wzór tabeli w dzienniku praktyk: 

Arkusz 

Praktyki zawodowej 

160 godzinnej 

dla studentów studiów II stopnia na kierunku historia 

specjalność turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej 

Lp. Data 
Rodzaj działań podejmowanych na 

praktyce* 
liczba godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV.  Zasady zaliczenia praktyki: 

1. Podstawą zaliczenia ciągłej praktyki jest zrealizowanie obowiązków wynikających z 

programu praktyki zawodowej i zadań zawartych w zasadach odbywania praktyki 

zawodowej oraz terminowe złożenie kompletnej dokumentacji, która obejmuje: 

a) dziennik praktyk, 



b) Arkusz ciągłej praktyki zawodowej, 

c) Ocenę praktyki zawodowej ciągłej, w której opiekun z ramienia instytucji 

przyjmującej wskazuje osiągnięcia studenta oraz ewentualne braki, ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 przygotowanie merytoryczne (wiedza i umiejętności), 

 umiejętności z zakresu wykonywania obowiązków związanych z 

funkcjonowaniem instytucji, w której praktyka się odbywa, 

 postawa praktykanta. 

2. Zaliczenia ciągłej praktyki dokonuje opiekun z ramienia uczelni biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

 ogólną ocenę z przebiegu praktyki wystawioną przez opiekuna z ramienia 

instytucji przyjmującej na praktykę, 

 potwierdzone podpisami opiekuna w szkole zadania realizowane w czasie 

praktyki, 

 merytoryczną zawartość dokumentacji, 

 kompletność, spójność i estetykę dokumentacji. 
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