
Załacznik1  
 
 
Program kierunkowych praktyk zawodowych dla kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Filia 

Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 
 
Wymiar praktyk: 
I rok – 240 godzin 
II rok – 240 godzin 
III rok – 240 godzin 
 
Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: 

− biura podróży 

− obiekty bazy noclegowej (hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska 
turystyczne i inne obiekty noclegowe posiadające stanowisko recepcjonisty) 

− obiekty bazy gastronomicznej, w których ma miejsce obsługa grup turystycznych i turystów 
indywidualnych, 

− podmioty działające w zakresie transportu w turystyce (np. lotniczego, morskiego, 
autokarowego 

− jednostki odpowiedzialne za promocję turystyki i rekreacji (wydziały promocji, turystyki i 
sportu w instytucjach państwowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego) 

− centra oraz punkty informacji turystycznej i promocji regionu prowadzące szerszą działalność 
w zakresie turystyki i rekreacji 

− podmioty działające w zakresie transportu w turystyce (np. lotniczego, morskiego, 
autokarowego)  

− obiekty związane z atrakcjami turystycznymi 

− podmioty lecznicze związane z działalnością spa i wellness świadczoną dla turystów 

− siedziby dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych  

− obiekty rekreacyjno-sportowe 

− organizacje pozarządowe, których działalność jest ściśle związana z turystyką i rekreacją 

− obiekty muzealne 

− dopuszcza się możliwość odbywania praktyki zawodowej w charakterze pilota wycieczek, 
przewodnika (miejskiego, terenowego, górskiego), wolontariusza na imprezach kulturowo-
sportowych, animatora czasu wolnego i in. po uzgodnieniu z opiekunem 

 
Aby być pewnym swojego wyboru, skonsultuj się z opiekunem kierunkowym praktyk zawodowych oraz 
ustal z praktykodawcą, czy zapewni możliwość zrealizowania wszystkich efektów uczenia się, 
przewidzianych dla kierunkowych praktyk zawodowych. 
 
Charakter wykonywanych czynności w wybranych placówkach musi być zgodny z programem 
realizowanej praktyki, założonymi dla praktyki celami i efektami uczenia się. 
 
Efekty uczenia się uzyskiwane poprzez studencką praktykę zawodową: 

WIEDZA 

12T-1P_W01 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, właściwych dla 
turystyki i rekreacji oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi; 

12T-1P_W03 zna zasady organizowania ruchu turystycznego, organizowania i realizowania imprez 
turystycznych i rekreacyjnych, obsługi uczestników imprez turystycznych w tym zasady 
pilotażu i przewodnictwa, zna podstawowe zasady instruktażu rekreacyjnego w wybranych 
obszarach działalności turystycznej i rekreacyjnej; 



12T-1P_W06 posiada informatyczną i statystyczną wiedzę, wykorzystywaną do opisu i interpretacji 
zjawisk w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej; posiada wiedzę o podstawowych 
metodach i narzędziach badawczych; 

12T-1P_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizacji struktur i instytucji związanych z 
turystyką, hotelarstwem i rekreacją, przestrzenią turystyczną i rekreacyjną; ma wiedzę z 
zakresu regulacji prawnych i zasad organizowania turystyki, hotelarstwa i rekreacji; zna 
zasady etyczne stosowane w turystyce i rekreacji; 

12T-1P_W08 zna i rozumie zachodzące procesy zmian struktur i instytucji turystycznych, hotelarskich i 
rekreacyjnych; ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i skutkach tych zmian dla przestrzeni 
geograficznej i społeczeństwa; 

12T-1P_W10 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i 
prawa autorskiego; 

12T-1P_W11 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, 
hotelarskich, gastronomicznych, rekreacyjnych i uzdrowiskowych; 

12T-1P_W16 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w turystyce, hotelarstwie i 
rekreacji; 

UMIEJĘTNOŚCI 

12T-1P_U01 potrafi obserwować procesy związane z turystyką, hotelarstwem i rekreacją, umie je 
właściwie interpretować, potrafi wskazać ich przyczyny, przebieg oraz skutki; umie 
wykorzystać podstawowe metody badawcze występujące w analizie przestrzennej i 
społecznej zjawisk związanych z turystyką, hotelarstwem, gastronomią, rekreacją; 

12T-1P_U02 potrafi użyć podstawową, nabytą przez siebie wiedzę z zakresu turystyki, hotelarstwa i 
rekreacji do praktycznej analizy powiązanych z turystyką zjawisk społeczno-kulturowych i 
politycznych, prawnych i gospodarczych, jak i ich wyrazu przestrzennego; umie wykorzystać 
do tej analizy podstawowe metody statystyczne, jak i techniki informatyczne; 

12T-1P_U04 potrafi wykonać podstawowe zadania badawcze z wykorzystaniem metod badań 
terenowych, kameralnych, ilościowych i jakościowych; umie stworzyć na podstawie 
uzyskanych wyników elektroniczne bazy danych, a zebrane w nich informacje potrafi 
wykorzystać do dalszej analizy; 

12T-1P_U05 umie prowadzić obserwacje w terenie; posiada umiejętność posługiwania się 
technologiami informatycznymi; 

12T-1P_U08 umie praktycznie wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności; potrafi wykorzystać umiejętności nabyte w trakcie zajęć praktycznych; umie 
pracować w zespole, posiada umiejętność organizacji pracy oraz przewodzenia grupie; 
posiada umiejętność pracy w warunkach podwyższonego stresu; 

KOMPETENCJE 

12T-1P_K02 jest przygotowany do pracy w zespole, potrafi mu przewodzić, jak i wypełniać różnorodne 
role w grupie; 

12T-1P_K04 posiada umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych zachodzących w działalności 
turystycznej i w usługach z nią powiązanych; 

12T-1P_K05 jest gotów pracować w grupie przygotowującej różnorodne projekty społeczne z zakresu 
rozwoju turystyki (gospodarcze, obywatelskie, instytucjonalne); 

12T-1P_K07 jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; 

12T-1P_K08 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach 
zagrożenia. 

 
 
Program kierunkowych praktyk zawodowych: 
Praktyka powinna dać możliwość studentowi zdobycia praktycznych umiejętności w pracy związanej z 
działalnością w branży turystycznej takimi jak:  tworzenie produktu turystycznego, programowanie 
różnego typu imprez turystycznych (wycieczki, wczasów, konferencji itp.), sporządzanie dokumentacji 
i kalkulacji imprezy, sprzedaż usług turystycznych przez systemy rezerwacyjne, realizacja kart 
kredytowych, czeków i voucherów, sporządzanie umów z kontrahentami i z zagranicznymi biurami 
podróży, rozliczenie imprezy turystycznej, badania rynku, przygotowania oferty reklamowej dla 
przedsiębiorstw turystycznych 



 
Program praktyki obejmuje w szczególności: 

− zaznajomienie się z podstawowymi informacjami i regulującymi działalność jednostki, w której 
realizowane są praktyki, 

− przeszkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

−  zaznajomienie się ze strukturą organizacyjną jednostki oraz zakresem jej działania, 

− poznanie procedur/zasad obowiązujących w miejscu odbywania praktyki, 

− poznanie metodyki pracy w jednostce, 

− zapoznanie się dokumentacją i z obiegiem dokumentów, 

− uczestniczenie w czynnościach techniczno-organizacyjnych wykonywanych w jednostce, 

− doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego wykorzystania czasu pracy, 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań, 

− doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi klienta, 

− wykonywanie powierzonych zadań merytorycznych, związanych z działalnością jednostki w 
zakresie turystyki. 

 


