
PRAKTYKI ASYSTENCKIE, ZAWODOWE 

I SPECJALISTYCZNE NA KIERUNKU  

TURYSTYKA I REKREACJA 

Instrukcja drukowania i wypełniania dziennika praktyki 

1. Dziennik praktyki jest zbiorem dokumentów potwierdzających realizację wykonanych 

zadań praktyki.  

2. Dziennik właściwej praktyki należy pobrać ze strony www.awf.wroc.pl, Dział Studia – 

Dydaktyka – Praktyki i obozy. 

3. Część opisową dziennika należy wydrukować według następujących zaleceń: 

 wydruk w formacie A4, 

 wydruk na papierze białym, 

 druk dwustronny. 

4. Zabrania się modyfikowania pobranego materiału w jakimkolwiek stopniu! 

5. Niektóre części dziennika będzie trzeba dodrukowywać na bieżąco, w zależności 

od potrzeb. 

6. Działania studenta na praktyce powinny być udokumentowane i potwierdzone 

podpisami przez odpowiednie osoby. 

7. Potwierdzenia wykonania poszczególnych zadań należy uzyskiwać na bieżąco. 

8. Należy dbać o estetykę dziennika, wypełniać go na bieżąco, starannie i czytelnie. 

9. Przed oddaniem dziennika praktyki do oceny (we wszystkich semestrach oprócz 

ostatniego), należy go spiąć w taki sposób, aby kartki tworzyły zwartą całość (np. 

bindowanie, skoroszyt).  

10. W przypadku realizacji zadań wolnych, indywidualnych, konieczne jest dołączenie do 

dziennika załączników w postaci certyfikatów ukończenia kursów, dokumentacji 

zdjęciowej czy filmowej, screenów, uwiarygadniających ich wykonanie. 

11. Materiały dodatkowe należy zbierać w kolejności chronologicznej do występowania 

kolejnych zdarzeń, oznaczając dokumenty kolejnym numerem załącznika. 

12. Załączniki merytoryczne, w tym wszystkie materiały dodatkowe potwierdzające 

odbycie praktyki (zgromadzone materiały merytoryczne, akta, foldery, fotografie, inna 

dokumentacja, itp.), student zbiera w odrębnym skoroszycie w formie książkowej 

(każda kartka osobno – nie należy wkładać materiałów do ofertówek, pliki załączników 

ponumerowane). Skoroszyt jako kompleksowy załącznik wraz z wydrukowanym 



dziennikiem praktyki zamieszcza się w białej teczce, którą podpisuje na grzbiecie 

grubym – czarnym flamastrem według wzoru poniżej).  

13. Studenci, którzy będą posiadali w dzienniku praktyki identyczne treści nie uzyskają 

zaliczenia z praktyk (bowiem nawet fakt odbywania praktyk przez dwie osoby w tym 

samym miejscu i w tym samym czasie, nie upoważnia do posiadania identycznych 

treści, ponieważ oprócz informacji podstawowych (wymaganych wytycznymi z 

dziennika praktyki), które student uzyskuje i opisuje, dodatkowo komentuje i analizuje 

je we własny, oryginalny sposób. 
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14. Dziennik wydrukowany w formie ostatecznej (w ostatnim semestrze, w którym 

realizowana jest praktyka) należy oprawić: 

 oprawa do wyboru – bindowanie, oprawa twarda lub inna trwała forma oprawy, 

 po oprawieniu strona tytułowa dziennika musi być widoczna (na zewnątrz oprawy 

lub pod przezroczystą folią). 
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