
PLAN I RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  
NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 
2012 r. poz. 572 z późn. zm.); rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1370), § 10 Regulaminu Studiów 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, elementem procesu kształcenia na kierunku 
turystyka i rekreacja Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu są studenckie praktyki 
zawodowe, które stanowią obligatoryjny element kształcenia i podlegają obowiązkowemu 
zaliczeniu. 

Do podstawowych zadań studenckich praktyk zawodowych, organizowanych w 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu na kierunku turystyka i rekreacja należy zaliczyć:  

 zdobycie przez studentów podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych; 

 ugruntowanie zdobytej przez studentów wiedzy i nabytych umiejętności; 

 poznanie przez studentów środowiska zawodowego, w którym będą zatrudnieni po 
ukończeniu studiów. 

 przedmiotem działalności oraz misją jednostki gospodarczej lub instytucji, w której są 
one odbywane, 

 podziałem pracy, strukturą organizacyjną i systemem informacyjnym, 

 stosowanymi metodami zarządzania, 

 sposobami analizy i planowania działalności, 

 systemami motywowania i kontrolowania pracowników, 

 istotnymi elementami otoczenia jednostki gospodarczej lub instytucji, 

 zakresem i sposobami kontaktowania się z otoczeniem, 

 strategiami rozwoju jednostki gospodarczej, będącej miejscem praktyk. 

W czasie realizacji studenckich praktyk zawodowych, następować będzie weryfikacja 
zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej poprzez jej konfrontację z 
rzeczywistością. Ponadto, celem praktyk jest nabycie przez studentów pozytywnych 
przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie. 

Ramowy program praktyk zawodowych przewiduje następujący zakres w trakcie 
studiów:  

1. po II semestrze - 6 tygodni; 

2. po IV semestrze - 6 tygodni. 

Razem 3 miesiące praktyk 
 
Studenci odbywają praktykę zawodową w wybranych podmiotach gospodarki 

turystycznej; obiektach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, rekreacyjnych i 
sportowych, biurach podroży, jednostkach administracji i organizacjach społecznych, z 
którymi WSHiU podpisała porozumienie o praktykach zawodowych oraz mogą wskazać 
samodzielnie podmiot i po uzyskaniu akceptacji opiekuna praktyk WSHiU odbyć praktykę 
zawodową we wskazanym podmiocie gospodarki turystycznej.  

Nadzór i opiekę nad całością praktyk zawodowych studentów sprawuje zgodnie z 
regulaminem praktyk opiekun praktyk odpowiedzialny za ten przedmiot. 

Szczegółowy harmonogram i zakres problemowy odbywania praktyk zawodowych 
zawarty będzie w „Dzienniku praktyk”. 

 


