
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Praktyki zawodowe TR/1/PRK/2 

TR/1/PRK/4 

TR/1/PRK/5 

   50 9 

(3x3) 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr I/2; II/4; III/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) 3 x 4 tygodnie 

 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Zajęcia praktyczne 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom 4 

Podstawy turystyki, Geografia turystyczna, 

Krajoznawstwo, Informatyka i Technologia 

informacyjna, Podstawy zarządzania, 

Podstawy prawa i ochrona własności 

intelektualnej, Obsługa ruchu turystycznego, 

Podstawy psychologii, Organizacja pracy 

biurowej z ergonomią, Praca przedsiębiorstwa 

rekreacyjnego/turystycznego, Impreza 

turystyczna 

 

Założenia wstępne: Student powinien 

posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania 

przedsiębiorstw turystycznych na rynku, oraz 

obsługi ruchu turystycznego. 

Metody dydaktyczne Analiza dokumentów 

Wywiad 

Obserwacja 

Zajęcia praktyczne 



Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: Zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia: Zaliczenie na ocenę 

odbywa się na podstawie złożonego przez 

studenta dziennika praktyk, zawierającego: 

zaświadczenie o odbyciu praktyk, opinię o 

studencie wraz z oceną podpisaną przez 

dyrektora /właściciela/ jednostki, 

sprawozdanie studenta z wykonanych zadań , 

wzory dokumentów stosowanych w obsłudze 

klienta wraz z opisem zastosowania, uwagi  

studenta o praktykach – wyniesione korzyści, 

wnioski krytyczne 

Ocena podsumowująca 

Ocena końcowa z ćwiczeń:  

  

Jednostka organizacyjna realizująca Wydział Turystyki i Rekreacji 

 

 

Cele i zadania przedmiotu:  
w zakresie wiedzy: 

C1. Zna cele i zadania przedsiębiorstwa turystycznego/rekreacyjcnego w kontekście 

funkcjonowania na rynku. 

C2. Zana strukturę organizacyjną i działalność poszczególnych komórek przedsiębiorstwa 

turystycznego/rekreacyjnego. 

C3. Zna działalność org samorządowych, struktur samorządowych i rządowych działających 

w zakresie turystyki i rekreacji. 

C4. Zna uregulowania prawne funkcjonowania placówek –praktykodawców. 

C5. Zna dokumenty i procedury charakterystyczne dla działalności placówek –

praktykodawców. 

  

w zakresie umiejętności: 

C6. Student potrafi krytycznie scharakteryzować działalność placówek –praktykodawców. 

C7. Potrafi wykonywać podstawowe prace biurowe. 

C8. Bierze udział w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktu turystycznego/rekreacyjnego. 

C9. Potrafi tworzyć i pracować z dokumentami stosowanymi w obsłudze klienta. 

C10. Potrafi funkcjonować na wybranych stanowiskach obsługi –kontaktu z klientem.  

C11. Potrafi prowadzić dokumentacje praktyk zawodowych. 

C12. Posiada umiejętność rzetelnego wykonania powierzonych mu zadań.  

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

C13. Potrafi funkcjonować w zespole. 

C14. Identyfikuje się z placówką odbywania praktyk zawodowych. 

C15. Rozumie potrzebę stałej weryfikacji i aktualizacji wiedzy  

C16.Rozumie potrzebę podnoszenie kwalifikacji  



 

Treści programowe 

Wykłady: Nie dotyczy 

Ćwiczenia: Struktura organizacyjna i charakter przedsiębiorstwa. Docelowe rynki 

działalności. Tworzenie produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku. Reklama i 

dystrybucja produktu turystycznego – oferty przedsiębiorstw. Praca biurowa i obsługa klienta. 

Organizacja i obsługa imprez turystycznych / rekreacyjnych/ w ramach działalności danego 

przedsiębiorstwa. 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Struktura organizacyjna i 

charakter 

przedsiębiorstwa. 

Docelowe rynki 

działalności. Tworzenie 

produktu turystycznego 

dla różnych segmentów 

rynku. Reklama i 

dystrybucja produktu 

turystycznego – oferty 

przedsiębiorstw. Praca 

biurowa i obsługa 

klienta. Organizacja i 

obsługa imprez 

turystycznych / 

rekreacyjnych/ w ramach 

działalności danego 

przedsiębiorstwa. 

3 x 4 

tygodnie 

K_W11 

 K_W12 

 K_W20 

K_W19 

K_W13 

 K_W14 

K_U17 

K_K10 

K_K04 

 K_K08 

K_K05 

K_K06 

C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, C11, 

C12, C13, C14, 

C15, C16 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 
 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia 

stacjonarne 

Rodzaj 

aktywności 

Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Punkty ECTS  Liczba godzin Punkty ECTS 

120 4 Zajęcia praktyczne w 

miejscu odbywania 

praktyk zawodowych 

Nie dotyczy  

25 2 Praca z literaturą   

25 1 Przygotowanie 

dokumentacji 

praktyk 

  

170 6 Razem   

 

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 4 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): nie dotyczy 
Wykłady:  

Ćwiczenia:  



Literatura podstawowa  

1. Alejziak B., Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, ALBIS, Kraków 2002 

2. Kruczek Z. (red.) Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2004 

3. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007  

 

Literatura uzupełniająca  
1. Jędrzejczyk I. Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2001,      

2. „Rynek Turystyczny” – czasopismo branżowe, miesięcznik, wydawca Agencja 

Promocji Turystyki „MART”  

             

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

Student, który zaliczył przedmiot 
Zamierzone efekty 

kształcenia 
Forma zajęć/    metoda 

kształcenia 
Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

obszaru 

Odniesienie 

do EK 
kierunkowych 

Zna prawne, 

organizacyjne, 

etyczne 

uwarunkowania 

wykonywania 

działalności 

zawodowej w 

ramach 

studiowanego 

kierunku 

studiów 

Zajęcia 

praktyczne/wywiad 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

M1_W08  K_W11 

 K_W12 

 K_W20 

 

 Zna ogólne 

zasady tworzenia i 

rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości 

wykorzystującej 

wiedzę z zakresu 

dziedzin nauki i 

dyscyplin 

naukowych , 

właściwych dla 

studiowanego 

kierunku studiów 

  Zajęcia 

praktyczne/wywiad 

 Ocena              

realizowanych 

zadań 

 M1_W12 

 S1P_W11 

 Brak 

 K_W19 

 K_W20 

 Ma wiedzę o 

normach i 

regułach 

organizujących 

wybrane struktury 

i instytucje 

społeczne 

 Zajęcia 

praktyczne/wywiad 

  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 S1P_W07  K_W11 

 K_W13 

 K_W14 



Potrafi 

komunikować się 

z jednostką oraz 

grupą społeczną w 

zakresie 

związanym ze 

studiowanym 

kierunkiem 

studiów 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

uzyskanych 

informacji 

opisanych w 

dokumentacji 

praktyk 

 M1_U03  K_U17 

 Potrafi korzystać 

z technik 

informacyjnych w 

celu pozyskiwania 

i przechowywania 

danych 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 M1_U06  K_U08 

 K_U09 

Potrafi prowadzić 

dokumentację 

dotyczącą 

jednostek, 

instytucji i 

podejmowanych 

działań 

 Zajęcia 

praktyczne/analiza 

dokumentów 

 Ocena 

prowadzonej 

dokumentacji 

praktyk 

 M1_U09  K_U14 

Posiada 

umiejętność 

wykorzystania 

zdobytej wiedzy, 

z uwzględnieniem 

umiejętności 

nabytych podczas 

praktyki 

zawodowej 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 S1P_U06  K_U03 

Rozumie potrzebę 

uczenia się przez 

całe życie 

 Zajęcia 

praktyczne/obserwacja 

 Ocena 

realizowanych 

zadań 

 M1_K01 

 S1P_K01 

 K_K07 

 K_K04 

Ma świadomość 

własnych 

ograniczeń i wie, 

kiedy zwrócić się 

do ekspertów 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 M1_K02  K_K10 

Potrafi 

współdziałać i 

pracować w 

grupie przyjmując 

w niej różne role 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 M1_K04 

 

 S1P_K02 

 K_K04 

 K_K08 

  



Potrafi 

rozwiązywać 

najczęstsze 

problemy 

związane z 

wykonywaniem 

zawodu 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 M1_K06  K_K05 

Realizuje zadania 

w sposób 

zapewniający 

bezpieczeństwo 

własne i 

otoczenia, w tym 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

pracy 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 M1_K07  K_K06 

 K_K10 

Potrafi uzupełniać 

i doskonalić 

nabytą wiedzę i 

umiejętności 

 Zajęcia praktyczne  Ocena 

realizowanych 

zadań 

 S1P_K07  K_K07 

 

 

Autor programu: dr Jacek Klawender 
 

 

 


