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Informacje ogólne 

Praktyka zawodowa organizowana jest po drugim semestrze. Zaliczenie praktyki następuje 

pod koniec semestru czwartego. Po zaliczeniu praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS. 

Cele praktyki zawodowej 

 

a) Celem praktyki zawodowej jest gromadzenie doświadczeń związanych z 

funkcjonowaniem instytucji związanych z turystyką działalnością gospodarczą i 

konfrontowanie nabytej na studiach wiedzy z zakresu turystyki i ekonomii z działalnością 

takich instytucji w praktyce.  

b) W szczególności celem praktyki zawodowej jest: 

 Umożliwienie zdobycia kompetencji zawodowych. 

 Tworzenie warunków do kształtowania umiejętności wykorzystania w praktyce 

wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów na kierunku historia 

 Umożliwienie doskonalenia sprawności w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu 

działań wynikających ze specyfiki pracy instytucjach związanych zrealizowaną 

specjalnością studiów. 

 Umożliwienie nabywania umiejętności doskonalenia warsztatu pracy związanego z 

realizowaną specjalnością studiów. 

 Tworzenie warunków umożliwiających uzupełnienie wiedzy merytorycznej 

zdobywanej podczas nauki. 

 Tworzenie warunków do kształtowania twórczego myślenia oraz działania w 

rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 

 Tworzenie warunków do doskonalenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy 

teoretycznej w praktycznym działaniu. 

 Tworzenie sytuacji do kształtowania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy 

zawodowej  

 Umożliwienie aktywnego uczestnictwa w projektowaniu i realizacji zadań 

edukacyjnych wynikających ze specyfiki pracy w gospodarczych 

 

 

I. Treści praktyki zawodowej 

 

1. W trakcie ciągłej praktyki zawodowej następuje kształtowanie kompetencji zawodowych 

1) zapoznanie się ze specyfiką instytucji, w której praktyka jest odbywana, w 

szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu funkcjonowania, 

organizacji pracy, pracowników oraz prowadzonej dokumentacji; 

2) obserwowanie: 

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez 

niego prac, 

b) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupie pracowniczej, 

ich prawidłowości i zakłóceń, 

c) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, 

d) zachowania tajemnicy służbowej i przestrzegania przepisów prawa i etyki 

zawodowej. 
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3) współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

a) planowaniu i przeprowadzaniu zleconych przez opiekuna praktyki z ramienia 

instytucji przyjmującej prac, 

b) przygotowywaniu stanowiska pracy, 

c) kontrolowaniu i ocenianiu wykonywanych obowiązków służbowych, 

4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

związanych z funkcjonowaniem instytucji, w której realizowana jest praktyka: 

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli pracownika (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

d) ocenę przebiegu wykonanych prac oraz realizacji zamierzonych celów, 

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych 

prac, 

 

II. Organizacja praktyki zawodowej w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową: 

 

1. Student zobowiązany jest do zrealizowania łącznie 160 godzin praktyki,  

2. W trakcie praktyki ciągłej studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

a) Uczęszczanie na praktykę zawodową do wybranej przez studenta instytucji, 

3. Ciągła praktyka odbywa się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. 

4. Podczas zebrania opiekun ciągłej praktyki z ramienia uczelni informuje studentów o 

celach, zasadach i sposobie realizacji treści programowych oraz o warunkach uzyskania 

zaliczenia.  

5. Na podstawie zaświadczenia (podania) potwierdzającego zgodę dyrektora instytucji 

przyjmującej na praktykę na odbycie ciągłej praktyki opiekun praktyki z ramienia uczelni 

wydaje studentom skierowanie na praktykę. 

6. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę w szczególności, należy: 

a) przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki; 

b) wykonywanie zadań  zleconych przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji 

przyjmującej; 

c) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej rodzaj wykonywanej pracy z 

uwzględnieniem szczegółowych wymagań zawartych w Programie praktyki 

zawodowej.   

7. Dyrektor (osoba upoważniona) wyznacza opiekuna praktyki sprawującego bezpośrednią 

opiekę nad przebiegiem praktyki. 

8. Podczas odbywanej  ciągłej praktyki student prowadzi dokumentację obejmującą: 

a) Arkusz praktyki zawodowej w którym zamieszcza tematy realizowanych działań 

oraz liczbę godzin na nie przeznaczonych, potwierdzony podpisem opiekuna; 

b) dziennik praktyki zawierający: 

 krótką charakterystykę placówki;  

 merytoryczne sprawozdanie z przebiegu praktyki z uwzględnieniem wytycznych 

zawartych w  Programie praktyki zawodowej ciągłej . 

9. Dziennik i arkusz praktyki zatwierdza opiekun praktyki z ramienia instytucji przyjmującej 

na praktykę 

 

 

III. Efekty  

 

Po realizacji praktyki zawodowej student: 
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W zakresie wiedzy  

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, oraz podstawową terminologię 

zawodową.K_W03 

Posiada wiedzę na temat powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami 

społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.K_W07 

Posiada wiedzę na temat różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w wykonywaniu 

obowiązków zawodowych. K_W13 

Posiada wiedzę na temat działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a 

zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.K_W22 

 

 

W zakresie umiejętności  

Potrafi samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy 

zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie 

ze wskazówkami opiekuna praktyki. K_U01 

Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników pracy.K_U10 

Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z 

zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik. K_U11 

Określa i ocenia krytycznie stan swojej wiedzy i umiejętności fachowych. K_U20 

Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. K_U21 

 

 

W zakresie kompetencji społecznych  

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej. K_K01 

Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne. K_K08 

Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w 

środowisku lokalnym. K_K09 

 

 

IV. Warunki zaliczenia praktyki dydaktycznej 

 

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: 
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 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. 

 

 
 


