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WSHiG 

Karta przedmiotu/sylabus 

KIERUNEK Turystyka i Rekreacja 

SPECJALNOŚĆ 

Coaching Menadżerski 

Hotelarstwo i Gastronomia 

Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii 

Menadżer Obiektu Hotelarskiego i Gastronomicznego 

Obsługa Ruchu Turystycznego 

Zarządzanie Kryzysowe w Turystyce i Rekreacji 

Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR VI / I stopnia 

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyka 

III ROK 

HG_MKS_S_10 

HG_MKS_NST_9 

JOT_MKS_S_9 

ORT_MKS_S_10 

ORT_MKS_NST_9 

ZM_MKS_S_10 

ZM_MKS_NST_9 

CM_MKS_S_10 

MOHiG_MKS_S_10 

ZKwTiR_MKS_S_10 

Wymiar godzinowy po-

szczególnych form zajęć 

Studia stacjonarne – 600 godz. 

Studia niestacjonarne – 600 godz. 

 Praktyka  

zawodowa 

Studia stacjonarne – 600 godz. 

Studia niestacjonarne – 600 godz. 

 

Cele kształcenia: 

Zapoznanie z :  

 organizacją pracy w obiektach branży hotelarsko-turystyczno-

gastronomicznych w kraju i za granicą  

 specyfiką funkcjonowania różnorodnych zagranicznych luksusowych obiek-

tów hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych w kraju i za granicą 

 przepisami bhp, ochrony p.poż., ochrony środowiska i sanitarno-

epidemiologicznych  

Nabycie umiejętności :  

 związanych z usługami obiektów rynku turystycznego 

 organizacją ruchu turystycznego  

 związanych z pracą we wszystkich działach obiektu hotelarskiego i zarządza-

nia obiektem hotelarskim jak i jego zasobami ludzkimi 

 

 

Efekty kształcenia dla 

przedmiotu 
Praktyka 
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Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie  

do efektów 

kształcenia dla 

programu 

Odniesienie 

do efektów kształ-

cenia dla dziedzi-

ny 

W zakresie wiedzy 

W01 
Ma ogólną wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania 

podstawowych sektorów gospodarki turystycznej K_W05 P6S_WK 

W02 

Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania działalności zawodowej w obiektach tury-

styczno-hotelarskich i gastronomicznych 
K_W06 P6S_WK 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem stosowa-

nym w zakresie dziedzin nauk właściwych dla specjalno-

ści 
K_U02 P6S_UW 

U02 

Potrafi identyfikować problemy klienta, konsumenta oraz 

grupy społecznej pod kątem potrzeb w zakresie turystyki i 

rekreacji 
K_U04 

P6S_UK 

P6S_UW 

U03 
Potrafi wykonać zadania związane z obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wybranych stanowiskach pracy K_U17 
P6S_UW 

P6S_UK 

W zakresie kompetencji 

K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 P6S_KK 

K02 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i 

ograniczeń, wie kiedy zwrócić się do ekspertów K_K02 P6S_KK 

K03 

Okazuje szacunek wobec konsumenta, klienta i gościa 

oraz wykorzystuje umiejętność sprostania ich oczekiwa-

niom 
K_K03 P6S_KO 

K04 Potrafi odpowiednio wartościować zadania K_K05 P6S_KK 

K05 

Ma świadomość etycznego wywierania odpowiedzialno-

ści za przeprowadzone działanie i przestrzegania etyki 

zawodowej 
K_K11 P6S_KR 

 

 

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych efektów kształcenia 
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W01            X 

W02            X 

U01            X 

U02            X 

U03            X 

K01            X 
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K02            X 

K03            X 

K04            X 

K05            X 

 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Efekty 

kształcenia 

dla przed-

miotu 

Wykład/ćwiczenia 

T_01 

Przepisy BHP, oraz przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowi-

ska w obiektach hotelarsko-gastronomicznych.  Przepisy przeciwpożarowe. 

Zasady udzielania pierwszej pomocy.  

W01 

W02 

U01 

U02 

U03 

K01 

K02 

K03 

K04 

K05 

T_02 Struktura organizacyjna obiektów hotelarsko-gastronomicznych 

T_03 
Wyposażenie obiektów hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych (urządzenia 

i sprzęt).  

T_04 
Zasady i sposoby przechowywania żywności.  

Zasady i sposoby przechowywania środków czystości.  

T_05 

Organizacja różnych stanowisk pracy w branży turystycznej i hotelarsko-

gastronomicznej (kuchnia/sala restauracyjna/ recepcja/ obsługa pięter/ biuro 

podróży/ dział kierowniczy). 

T_06 
Kompleksowe czynności związane z usługami turystyczno-gastronomicznymi 

w zależności od typu obiektu przyjmującego.  

T_07 
Zastosowanie nowych technologii oraz programów komputerowych w funk-

cjonowaniu obiektów turystycznych i  hotelarsko-gastronomicznych.  

T_08 
Branżowe regulacje prawne obowiązujące w  obiektach hotelarsko-

gastronomicznych.  

T_09 Czynniki wpływające na przewagę pracy żywej nad uprzedmiotowioną. 

T_10 
Determinanty decydujące o racjonalnym funkcjonowaniu obiektu partnerskie-

go.  

T_11 Zagrożenia wypadkowe i choroby zawodowe w turystyce.  

T_12 
Umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów związanych z 

funkcjonowaniem obiektu.  

T_13 Wartościowanie zadań związanych z obsługą konsumenta, gościa i turysty.  

 

 

Formy prowadzenia zajęć 
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W01     X        

W02     X        

U01     X        

U02     X        

U03     X        

K01     X        

K02     X        

K03     X        

K04     X        

K05     X        

 

 

Kryteria oceny w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia 

Efekt 

kształce-

nia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W01 

Nie ma ogólnej wie-

dzy dotyczącej specy-

fiki funkcjonowania 

podstawowych sekto-

rów gospodarki tury-

stycznej 

W stopniu dostatecz-

nym ma ogólną wiedzę 

dotyczącą specyfiki 

funkcjonowania pod-

stawowych sektorów 

gospodarki turystycz-

nej 

W stopniu dobrym ma 

wiedzę dotyczącą spe-

cyfiki funkcjonowania 

podstawowych sekto-

rów gospodarki tury-

stycznej 

W stopniu bardzo do-

brym ma ogólną wie-

dzę dotyczącą specy-

fiki funkcjonowania 

podstawowych sekto-

rów gospodarki tury-

stycznej 

W02 

Nie zna prawnych, 

organizacyjnych i 

etycznych uwarun-

kowań wykonywania 

działalności zawodo-

wej w obiektach tury-

styczno-hotelarskich i 

gastronomicznych  

W stopniu dostatecz-

nym zna prawne, orga-

nizacyjne i etyczne 

uwarunkowania wyko-

nywania działalności 

zawodowej w obiek-

tach turystyczno-ho-

telarskich i gastrono-

micznych  

W stopniu dobrym zna 

prawne, organizacyjne 

i etyczne uwarunkowa-

nia wykonywania dzia-

łalności zawodowej w 

obiektach turystyczno-

hotelarskich i gastrono-

micznych  

W stopniu bardzo do-

brym zna prawne, 

organizacyjne i etyczne 

uwarunkowania wyko-

nywania działalności 

zawodowej w obiek-

tach turystyczno-ho-

telarskich i gastrono-

micznych  

U01 

Nie potrafi posługi-

wać się podstawo-

wym sprzętem sto-

sowanym w zakresie 

dziedzin nauk wła-

ściwych dla specjal-

ności 

Potrafi posługiwać się 

podstawowym sprzę-

tem stosowanym w 

zakresie dziedzin nauk 

właściwych dla spe-

cjalności 

Dobrze potrafi posłu-

giwać się podstawo-

wym sprzętem stoso-

wanym w zakresie 

dziedzin nauk właści-

wych dla specjalności 

Świetnie  potrafi po-

sługiwać się podsta-

wowym sprzętem sto-

sowanym w zakresie 

dziedzin nauk właści-

wych dla specjalności 

U02 

Nie potrafi identyfi-

kować najprostszych 

problemów klienta, 

konsumenta oraz 

grupy społecznej pod 

kątem potrzeb w za-

kresie turystyki i 

rekreacji 

Potrafi rozpoznać pro-

blemy klienta, konsu-

menta oraz grupy spo-

łecznej  pod kątem 

potrzeb w zakresie 

turystyki i rekreacji 

Dobrze potrafi określić 

i identyfikować pro-

blemy klienta, konsu-

menta oraz grupy spo-

łecznej pod kątem 

potrzeb w zakresie 

turystyki i rekreacji 

Świetnie potrafi okre-

ślić i identyfikować 

problemy klienta, kon-

sumenta oraz grupy 

społecznej pod kątem 

potrzeb w zakresie 

turystyki i rekreacji 

U03 

Nie potrafi wykonać 

zadań związanych  

z obsługą konsu-

menta, gości i turysty 

na wybranym stano-

Potrafi wykonać zada-

nia związane z obsługą 

konsumenta, gości i 

turysty na wybranym 

stanowisku pracy 

Dobrze potrafi wy-

konać zadania zwią-

zane z obsługą kon-

sumenta, gości i turysty 

na wybranym stanowi-

sku pracy 

Świetnie potrafi wyko-

nać zadania związane z 

obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wy-

branym stanowisku 

pracy 
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wisku pracy 

K01 

Nie rozumie potrzeby 

uczenia się przez całe 

życie 

Niezbyt rozumie po-

trzebę uczenia się przez 

całe życie 

Rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe 

życie 

Bardzo dobrze  rozu-

mie potrzebę uczenia 

się przez całe życie 

K02 

Nie jest świadomy 

poziomu swojej wie-

dzy, umiejętności  

i ograniczeń, nie wie 

kiedy zwrócić się do 

ekspertów 

Nie jest w pełni świa-

domy swojej wiedzy, 

umiejętności i ograni-

czeń, nie wie kiedy 

zwrócić się do eksper-

tów 

Jest świadomy swojej 

wiedzy, umiejętności i 

ograniczeń, wie kiedy 

zwrócić się do eksper-

tów 

Jest w pełni świadomy 

swojej wiedzy, umie-

jętności i ograniczeń, 

wie kiedy zwrócić się 

do ekspertów 

K03 

Nie okazuje szacunku 

wobec konsumenta, 

klienta i gościa oraz 

nie wykorzystuje 

umiejętności sprosta-

nia ich oczekiwaniom 

Okazuje szacunek wo-

bec konsumenta, klien-

ta i gościa, ale nie 

wykorzystuje umiejęt-

ności sprostania ich 

oczekiwaniom 

Okazuje szacunek 

wobec konsumenta, 

klienta i gościa oraz 

wykorzystuje umie-

jętność sprostania ich 

oczekiwaniom 

Bardzo czytelnie oka-

zuje szacunek wobec 

konsumenta, klienta i 

gościa oraz wykorzy-

stuje umiejętność spro-

stania ich oczekiwa-

niom 

K04 

Nie potrafi odpo-

wiednio wartościo-

wać zadań 

Potrafi odpowiednio 

wartościować zadania 

Dobrze potrafi warto-

ściować zadania 

Świetnie wartościuje 

zadania 

K05 

Nie jest świadomy 

etycznego wywiera-

nia odpowiedzialno-

ści za przeprowa-

dzone działanie  

i przestrzegania etyki 

zawodowej 

Nie jest w pełni świa-

domy etycznego wy-

wierania odpowie-

dzialności za przepro-

wadzone działanie i 

przestrzegania etyki 

zawodowej 

Jest świadomy etycz-

nego wywierania od-

powiedzialności za 

przeprowadzone dzia-

łanie i przestrzegania 

etyki zawodowej 

Jest w pełni świadomy 

etycznego wywierania 

odpowiedzialności za 

przeprowadzone dzia-

łanie i przestrzegania 

etyki zawodowej 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

stacjonarnych oraz 

bilans nakładu pracy 

0 punktów ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− praktyka zawodowa……………………………………………………… 600 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 600 godz. 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

niestacjonarnych 

oraz bilans nakładu 

pracy 

0 punktów ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− praktyka zawodowa………………………………………………………. 600 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 600 godz. 

 

 

 

 

Kierownik przedmiotu: 

mgr Anna Górniak 

Adres mailowy: agorniak@wshig.poznan.pl 

 

 


