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PROGRAM ZAWODOWEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIEREUNKU
EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ – TURYSTYKA I HOTELARSTWO

I. Miejsce odbywania praktyk
Studenci odbywają praktyki w lokalnych jednostkach gospodarczych, firmach szeroko
rozumianej branży turystycznej (biurach podróży, obiektach noclegowych (hotelach,
motelach, pensjonatach, schroniskach), centrach konferencyjnych, ośrodkach sportoworekreacyjnych, punktach gastronomicznych), instytucjach państwowych, instytucjach
samorządowych oraz organizacjach gospodarczych zajmujących się kreowaniem produktów
turystycznych i/lub działających na rzecz promocji i rozwoju turystyki.
W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna praktyk, praktyki
mogą zostać odbyte w innych instytucjach.
II. Czas trwania praktyk
Praktyki trwają 8 tygodni i odbywane są po czwartym semestrze studiów.
III. Cel
Podstawowym celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów
i wykorzystanie jej w działalności przedsiębiorstw lub instytucji.
Dodatkowym celem może być zbieranie i gromadzenie danych do ewentualnej pracy
dyplomowej w zakresie uzgodnionym z kierownictwem przedsiębiorstwa/instytucji.
IV. Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia szczegółowe, które w miarę możliwości należy zgłębić i poszerzyć podczas
praktyk:


struktura organizacyjna przedsiębiorstwa/instytucji,



prawne ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji,



obowiązki pracodawcy i pracownika (Kodeks pracy),



obowiązki podatkowe (podatki: dochodowe, obrotowe, przychodowe, majątkowe
i inne),



zasady zarządzania i organizacji pracy,



nowoczesne metody i narzędzia zarządzania obiektami turystycznymi,



tworzenie produktów turystycznych oraz konstruowanie ofert turystycznych,



zarządzanie finansami podmiotu w branży turystycznej,



zarządzanie zasobami ludzkimi,



ekonomiczna ocena przedsięwzięć turystycznych,



pozyskiwanie źródeł dofinansowania działalności turystycznej,



programowanie rozwoju turystyki w regionie.

Dla odpowiedniego zrealizowania programu wskazane jest, aby studenci zapoznali się
z działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji, w których
odbywają praktykę.
V. Zaliczenie praktyki
Każdy student zobowiązany jest do regularnego prowadzenia dzienniczka praktyk,
a zakończenie każdego tygodnia praktyk powinno być potwierdzone stosownym wpisem
dokonanym

przez

opiekuna

praktyk

wyznaczonego

przez

kierownictwo

przedsiębiorstwa/instytucji.
Praktyki zaliczane są przez opiekuna praktyk wpisem do indeksu ze szczególnym
uwzględnieniem:


pisemnej opinii kierownictwa przedsiębiorstwa/instytucji lub wyznaczonego opiekuna
praktyk wpisanej do dzienniczka praktyk,



uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności, w oparciu o dzienniczek praktyk oraz
zebrane dane,



wyników kontroli dokonanej przez opiekuna praktyk.

Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru.
VI. Dyscyplina
Na studentach odbywających praktykę spoczywa obowiązek przestrzegania statutu
i regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica
w Pile, regulaminu praktyk, regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa/instytucji oraz
standardów dobrego zachowania.
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