
 

PROGRAM PRAKTYKI PODSTAWOWEJ 

TURYSTYKA I REKREACJA 

„ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI” 

I rok/po II semestrze 480 godzin 

160 godzin/miesięcznie 

 

 

 

CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 

Praktyki zawodowe stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy 

teoretycznej i służą do jej właściwego zaadoptowania na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Nauka umiejętności korzystania z posiadanych informacji i wiadomości jest szczególnie 

przydatna dla studentów 1-go roku, gdyż podnosi prestiż wiedzy teoretycznej, która ma 

konkretne zastosowanie i mobilizuje studentów do bardziej sumiennego jej studiowania w 

następnych latach. Równocześnie bezlitośnie demaskuje niedociągnięcia w posiadanej wiedzy 

i ukierunkowuje potrzeby jej uzupełnienia. 

W trakcie praktyki następuje kontynuacja rozwoju poglądu na temat potrzebnych 

umiejętności oraz cech charakteru wymaganych w obsłudze ruchu turystycznego. Zgodnie ze 

standardami nauczania absolwent studiów powinien posiadać umiejętności: kierowania oraz 

samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie 

turystyki  i rekreacji, samodzielnego opracowania i realizacji imprez turystycznych, zajęć i 

imprez rekreacyjnych, swobodnego nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz posługiwania się 

językami obcymi. 

Praca we współczesnym przedsiębiorstwie turystycznym ma charakter wielostronny i 

wymaga zwiększonego wysiłku intelektualnego, wysokiej kultury osobistej oraz szybkiej 

bezbłędnej obsługi nowoczesnych środków łączności i urządzeń komputerowych. 

Ważnym elementem jest wdrażanie studentom dyscypliny pracy, regulaminów pracy, 

przepisów bhp, ppoż., a także wyrobienie poczucia odpowiedzialności, terminowości i 

staranności wykonywania poszczególnych prac. 

Dokumentem odbycia praktyk zawodowych są dzienniki praktyk, które powinny 

odzwierciedlać tematykę wykonywanych prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych 

w kolejnych dniach praktyki. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRAKTYKI 

 zapoznanie się z organizacją i obsługą turystyki krajowej i zagranicznej, 

 poznanie organizacji pracy w biurach podróży, 

 zdobycie umiejętności korzystania z map, przewodników, folderów, cenników, 

rozkładów jazdy itp. 
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 nabycie umiejętności obsługi komputera w zakresie prowadzenia rezerwacji, 

sprzedaży, porównywania ofert i cenników itp., 

 nabycie umiejętności prowadzenia korespondencji zawodowej i protokołowania oraz 

wykonywania czynności biurowych, umiejętności obsługi central telefonicznych, 

telefaksu, znajomości podstaw informatyki i obsługi komputera oraz nowoczesnych 

urządzeń elektronicznych stosowanych w biurach podróży, 

 pozyskanie wiedzy o regionach turystycznych i geografii Europy ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki wypoczynku letniego i zimowego, 

 pozyskanie wiedzy o regionach turystycznych i geografii Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu zamieszkania, 

 poznanie rynku usług turystycznych i marketingu, 

 poznanie strategicznego planowania rynku, badania rynku, przewidywania popytu i 

jego znaczenia w kreowaniu usług, jakości usług, umiejętność oceny 

konkurencyjności oraz nowych możliwości rynkowych, umiejętność prowadzenia 

biura podróży na własny rachunek, 

 pozyskanie wiedzy o bazie materialnej turystyki i zasadach zagospodarowania 

turystycznego, 

 poznanie całokształtu działania biura podróży ze szczególnym uwzględnieniem 

świadczonych usług,  

 poznanie problematyki ubezpieczeń – NNW, OC, KL i inne, 

 poznanie rachunkowości zawodowej, rachunku ekonomicznego, kalkulacji i analizy 

kosztów, 

 poznanie warunków pracy kierowców autokarów i przepisów z nią związanych, 

 nabycie umiejętności formułowania zgłoszenia, umowy uczestnictwa, 

 nabycie umiejętności kalkulowania i organizacji wycieczki autokarowej i 

samolotowej,  

 nabycie umiejętności prowadzenia sprzedaży agencyjnej, 

 nabycie umiejętności sporządzenia kompleksowej oferty turystycznej,  

 nabycie umiejętności układania tras i programów wycieczek dla dorosłych, 

 nabycie umiejętności układania tras wycieczek, programów obozów i kolonii dla 

dzieci, 

 nauka komunikatywności i otwartości na drugiego człowieka, 

 zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

 nauka współpracy i współdziałania w zespole, 

 poznanie sylwetki zawodowej specjalisty obsługi ruchu turystycznego, agenta biura 

podróży, przewodnika, pilota wycieczek oraz rangi społecznej zawodu,  

 zaznajomienie się z elementami psychologii interesanta, kultury jego obsługi, 

zasadami savoir-vivre, 

 poznanie kompleksowej obsługi klienta i techniki pracy w biurze, 

 nabycie umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi, znajomości 

słownictwa zawodowego w tych językach, 

 nabycie umiejętności korzystania z aktów prawnych i ich interpretacji, 

 poznanie przepisów prawnych związanych z organizacją ruchu turystycznego w kraju 

i za granicą,  

 poznanie elementów prawa pracy. 

 

  

 

 

  



 

 

 

PROGRAM PRAKTYKI SPECJALISTYCZNEJ 

TURYSTYKA I REKREACJA 

„ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI” 

II rok/po IV semestrze 480 godzin 

160 godzin/miesięcznie 

 

CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 

Praktyki zawodowe stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy 

teoretycznej i służą do jej właściwego zaadoptowania na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Nauka umiejętności korzystania z posiadanych informacji i wiadomości jest szczególnie 

przydatna dla studentów 2-go roku, gdyż podnosi prestiż wiedzy teoretycznej, która ma 

konkretne zastosowanie i mobilizuje studentów do bardziej sumiennego studiowania  

w kolejnych semestrach. Równocześnie bezlitośnie demaskuje niedociągnięcia w posiadanej 

wiedzy i ukierunkowuje potrzeby jej uzupełnienia.  

W trakcie praktyki następuje kontynuacja rozwoju poglądu na temat potrzebnych 

umiejętności oraz cech charakteru wymaganych w obsłudze ruchu turystycznego. Zgodnie ze 

standardami nauczania absolwent studiów powinien posiadać umiejętności: kierowania oraz 

samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie 

turystyki i rekreacji, samodzielnego opracowania i zabezpieczania logistycznego imprez 

turystycznych, konferencji, imprez okolicznościowych oraz zajęć i imprez rekreacyjnych. 

Celem praktyki jest nabycie umiejętności i doskonalenie profesjonalnego, swobodnego i 

operatywnego działania na szeregu stanowisk pracy oraz posługiwania się językami obcymi.  

Praca we współczesnym przedsiębiorstwie turystycznym ma charakter wielostronny i 

wymaga zwiększonego wysiłku intelektualnego, wysokiej kultury osobistej oraz szybkiej 

bezbłędnej obsługi nowoczesnych środków łączności i urządzeń komputerowych. 

Ważnym elementem jest wdrażanie studentom dyscypliny pracy, regulaminów pracy, 

przepisów bhp, ppoż., a także wyrobienie poczucia odpowiedzialności, terminowości i 

staranności wykonywania poszczególnych prac. 

 Dokumentem odbycia praktyk zawodowych są dzienniki praktyk, które powinny być 

prowadzone w sposób staranny i systematyczny oraz odzwierciedlać tematykę 

wykonywanych prac w poszczególnych komórkach. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRAKTYKI 

Działalność przedsiębiorstwa turystycznego 

- struktura i organizacja przedsiębiorstwa turystycznego 

- prawne podstawy działalności przedsiębiorstwa 
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- zakres i charakter działalności, zakres świadczonych usług 

- organizacja pracy, obowiązki na poszczególnych stanowiskach 

- promocja i informacja w turystyce 

- zasady gromadzenia informacji, sposoby udzielania informacji, strony internetowe 

- umowy – współpraca z kontrahentami  

- zaznajamianie się z badaniami rynku – działalność marketingowa 

- wizerunek przedsiębiorstwa. 

 

 Turystyka krajowa  

- przygotowanie ofert z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, wieku itp. grup klientów 

- programowanie imprez krajowych 

- akwizycja i sprzedaż usług turystycznych 

- zasady rozliczania imprez turystycznych 

- dokumentacja – teczka imprezy 

- ubezpieczenia w turystyce krajowej – osób i bagażu 

- rola, obowiązki i prawa pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego  obsłudze imprez 

krajowych. 

 

Zagraniczna turystyka przyjazdowa  

- umowy w turystyce przyjazdowej krajowej i zagranicznej 

- sporządzanie ofert dla krajowych i zagranicznych biur podróży 

- dokumentacja – teczka imprezy 

- realizacja imprezy przez pilota wycieczek i przewodnika turystycznego   

- sporządzanie faktury dewizowej dla przedsiębiorstwa turystycznego. 

 

 Zagraniczna turystyka wyjazdowa  

- umowy z kontrahentami zagranicznymi 

- badania rynku, metody zdobywania informacji o rynku 

- programowanie, kalkulacja imprez 

- akwizycja i sprzedaż imprez 

- dokumenty w zagranicznej turystyce wyjazdowej – graniczne, finansowe, eksploatacyjne, 

komunikacyjne, reklamowe itp. 

- przepisy celne, dewizowe, wizowe i paszportowe 

- rozliczenie z przedsiębiorstwem turystycznym 

- ubezpieczenie NW i bagażu, ubezpieczenia komunikacyjne 

- obsługa podróżnicza. 

 

 

 

 


