
PRAKTYKA KROK PO KROKU 

 

INFORMACJE WSTEPNE; 

1. Praktyka jest integralna częścią procesu dydaktycznego i podlega zaliczeniu z oceną. 

2. Każdy student realizuje praktykę pod opieka pracownika dydaktycznego ze strony uczelni 

oraz opiekuna praktyki ze strony zakładu pracy w którym realizuje praktykę. 

3. Student może realizować praktykę w zakładzie pracy wskazanym przez opiekuna praktyki 

bądź ( po uzyskaniu akceptacji opiekuna praktyki ) we wskazanym przez siebie zakładzie 

pracy.   

4. Praktyka realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy; uczelnią, 

zakładem pracy i studentem. 

5. Integralna częścią porozumienia są załączniki; harmonogram praktyki i zakres obowiązków 

praktykanta. 

Harmonogram praktyki powinien określać dokładne dni i godziny w których student 

będzie realizował praktykę ( w sumie 720 godzin). Godziny praktyki nie mogą 

pokrywać się z zajęciami student na uczelni 

 

 Np. Harmonogram praktyki;  Termin realizacji praktyki ; 

  

2.10. 2021 godz. 15.00-18.00 ( 3 godziny) 

10.10.2021            12.00-18.00 ( 6 godzin) 

12.12.2021            8.30 – 16.30 ( 8 godzin) 

………………                     …………………. 

   Razem 720 godzin 

 

Lub; 14.02- 30.06.2022 poniedziałek – piątek godz. 8.00-16.00  ( 720 godzin) 

 

Zakres obowiązków powinien być skonstruowany w oparciu o program praktyki 

danej specjalności i wyszczególniać wszystkie czynności jakie student będzie 

wykonywał podczas praktyki. 

 

Np. Zakres  obowiązków studenta  podczas trwania praktyki; 

- przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na zakwaterowanie i wyżywienie dla klientów z 

wykorzystaniem komputerowego systemu rezerwacyjnego 

- przyjmowanie należności za pokoje i inne usługi świadczone na rzecz gości hotelowych 

- udostępnianie wydawnictw informacyjnych i reklamowych 

- udzielanie informacji dotyczących połączeń kolejowych, autobusowych itp. 

- łączenie rozmów, prowadzenie grafiku budzeń. 

 

 



 

 

 

 

 

JAK ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ – KROK PO KROKU 

 

1. Znaleźć miejsce praktyki 

A. Iść pod wskazany przez opiekuna praktyki adres zakładu pracy. 

B. Znaleźć samodzielnie zakład pracy w którym będziemy realizować praktykę i uzyskać 

akceptację opiekuna praktyki ze strony uczelni. 

 

2. Ustalić w zakładzie pracy zakres obowiązków i harmonogram praktyki i uzyskać ich 

akceptację przez opiekuna praktyki ze strony uczelni 

3. Wysłać maliem  do mgr Agnieszki Kosińskiej( agnieszka.kosinska@awf.krakow.pl); 

-  dokładną nazwę zakładu pracy, 

-  adres, 

-  imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład pracy, 

-  harmonogram i zakres obowiązków praktykanta. 

4. Przyjść po odbiór umowy z wydrukowanymi 3 egzemplarzami zakresu obowiązków i 

harmonogramu praktyk ( pok. 205 paw. IV). 

5. Podpisać umowę w zakładzie pracy. 

6. Przynieść 1 egzemplarz podpisanej umowy do mgr Agnieszki Kosińskiej ( pok. 205, paw 

IV). 

7. Wydrukować dzienniczek praktyk ( strony; 1, 17-18, 19-20) 

https://wtir.awf.krakow.pl/praktyki-zawodowe  - załączniki na dole strony.  

8. Dołączyć do dzienniczka praktyk strony z opracowanymi wg schematów dla danych 

specjalności zagadnieniami dotyczącymi przebiegu praktyki ( Lic. str 10-12, SUM str 16 w 

Dzienniczku praktyk ). 

9. Przesłać/ przynieść wypełniony dzienniczek praktyk do opiekuna praktyki ze strony 

uczelni 

 

 

 

 

https://wtir.awf.krakow.pl/praktyki-zawodowe

