
P r o g r a m  p r a k t y k i  

Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie wprowadzonym Zarządzeniem nr 

26/11/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 15 marca 2012 r. 

 
Praktyka zawodowa studenta powinna umożliwić praktyczne poznanie:  

a) zasad funkcjonowania instytucji i organizacji prowadzących działalność w zakresie cza-

su wolnego dzieci i młodzieży,  

b) zasad funkcjonowania instytucji turystycznych (biuro podróży, przedsiębiorstwo tury-

styczne), 

c) zasad funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego oraz instytucji, regulaminów 

i zarządzeń obowiązujących w hotelu i zakładach gastronomicznych.  

Założenie to wymaga włączenia studenta do czynnego uczestnictwa w realizację zadań wyko-

nywanych przez różne instytucje i organizacje podczas wybranych form turystycznych (kolonie, 

półkolonie, obozy) czy imprez rekreacyjnych. 

Zadania do realizacji w trakcie praktyki (określane w zależności od miejsca odbywania prakty-

ki): 

1. zapoznanie ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami regulującymi organi-

zację kolonii, półkolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży; 

2. realizacja zadań organizacyjno-pedagogicznych w trakcie w/w form turystycznych; 

3. pełnienie funkcji opiekuna-wychowawcy lub instruktora rekreacji na kolonii, półkolonii lub 

obozie; 

4. czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem imprezy (opracowanie dokumenta-

cji, rezerwacja usług, wybór bazy itp.) i czynny udział w realizacji imprez rekreacyjnych; 

5. zapoznanie się z organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach pracy 

w przedsiębiorstwie turystycznym oraz biurze podróży, w tym: 

a) z posiadanymi i wykorzystywanymi przez przedsiębiorców programami komputerowymi 

(system rezerwacji miejsc noclegowych itp.), 

b) poznanie technik promocyjnych i reklamowych oraz rodzajami świadczonych usług. 

6. Poznanie zasad, metod pracy w hotelu: 

a) zasady obsługi gości, konferencji, seminariów, narad oraz innych imprez, 

b) kalkulacja cen usług hotelowych, wymagania kategoryzacyjne, 

c) działania marketingowe i windykacyjne w hotelu. 

7. Poznanie zasad funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego, a w szczególności: 

a) aktywny udział w programowaniu, organizacji i obsłudze imprez turystycznych, 

b) zbieranie informacji o firmie organizującej imprezę turystyczną (zakres działalności, 

kwalifikacje organizatorów, itp.), 

c) przygotowanie sprawozdania z udziału w programowaniu, organizowaniu i obsłudze im-

prezy turystycznej, 

d) opis warunków materialno-technicznych organizatora wypoczynku (teren, obiekt, po-

mieszczenie, sprzęt sportowo-rekreacyjny) oraz ocena jakości świadczonych usług przez 

organizatora wypoczynku. 

Praktyki powinny umożliwić osiągnięcie efektów kształcenia wskazanych w module praktyka w 

programie kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja. 

 


