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W.021.18.2022 

 

Zarządzenie nr 55/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 7 marca 2022 r. 

W sprawie: organizacji praktyk specjalistycznych na studiach stacjonarnych II stopnia 

kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność Menedżer usług rekreacyjnych w 

roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023. 

 

Na podstawie: Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (art. 67 

pkt 5), Stanowiska interpretacyjnego nr 3/2020 Prezydium Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 r. i Uchwały Senatu 

nr 17/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zobowiązuję studentów I roku studiów II-go stopnia (stacjonarnych) Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu, kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność Menedżer usług 

rekreacyjnych, do rozpoczęcia praktyki specjalistycznej. 

§ 2 

Na opiekunkę dydaktyczną praktyki powołuję dr Urszulę Szczepanik. 

§ 3 

Procedury realizacji praktyki oraz warunki zaliczenia zostaną przedstawione studentom podczas 

zebrania organizacyjnego z opiekunką dydaktyczną praktyki.  

§ 4 

1. Realizacja praktyki rozpoczyna się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. 

2. Praktyka realizowana jest w wymiarze 110 godzin plus 90 godzin pracy własnej studenta. 

3. Praktyka realizowana jest w semestrze II (40 + 35 godzin), okresie międzyrocznym i 

semestrze III (40 + 35 godzin) oraz semestrze IV (30 + 20 godzin). 

§ 5 

Terminarz praktyki: 

1. do 18.03.2022 r. - ostateczny termin pobrania dokumentów formalnych (kart praktyki, 

skierowania i porozumienia) w Pracowni Praktyk i Obozów (Biuro Praktyk dla kierunku TiR), 

w budynku AWF przy ul. Witelona 25a, pok. 105, 

2. do 31.03.2022 r. - złożenie dokumentów (kart praktyki wraz z potwierdzonymi skierowaniami 

i porozumieniami) w Pracowni Praktyk i Obozów (Biuro Praktyk dla kierunku TiR), jest 

jednoznaczne z zapisem i możliwością uczestnictwa w praktyce oraz jej etapowego zaliczania, 

3. do 13.06.2022 r. - złożenie Dziennika Praktyki w Pracowni Praktyk i Obozów (Biuro Praktyk 

dla kierunku TiR), jako obligatoryjny warunek formalny zaliczenia I części praktyki 

(udokumentowane łącznie min. 75 godzin praktyki), forma: zaliczenie w semestrze 2, 

4. do 27.06.2022 r. - zaliczenie przez Opiekuna Dydaktycznego Praktyki I części praktyki (min. 

75 godzin praktyki, forma: zaliczenie, 3 pkt. ETCS) za semestr 2, 

5. do 30.09.2022 r. - realizacja praktyki międzysemestralnej (dowolna liczba godzin praktyki), 
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6. do 30.01.2023 r. - złożenie Dziennik Praktyki w Pracowni Praktyk i Obozów (Biuro Praktyk 

dla kierunku TiR), jako obligatoryjny warunek formalny zaliczenia II części praktyki 

(udokumentowane łącznie kolejne min. 75 godzin praktyki), forma: zaliczenie w semestrze 

3, 

7. do 20.02.2023 r. - zaliczenie przez Opiekuna Dydaktycznego Praktyki II części praktyki (min. 

75 godzin praktyki, forma: zaliczenie na ocenę, 3 pkt. ETCS) za semestr 3. 

8. do 05.06.2023 r. - złożenie dzienników praktyk w Pracowni Praktyk i Obozów (Biuro Praktyk 

dla kierunku TiR), jako obligatoryjny warunek formalny zaliczenia III części i całości praktyki 

(udokumentowane łącznie kolejne min. 50 godzin praktyki, forma: zaliczenie, 2 pkt. ETCS) 

w semestrze 4, 

9. do 12.06.2023 r. - termin rozmowy uwierzytelniającej d/t odbycia całości praktyki w 

wymiarze 200 godzin praktyki (indywidualnie wyznaczony przez Opiekuna Dydaktycznego 

Praktyki w ramach prowadzonych godzin konsultacji), 

10. do 19.06.2023 r. - termin ostatecznego zaliczenia całości praktyki; 

11. do 30.07.2023 r. - termin ostateczny odbioru przez Studenta (-tkę) własnych Dzienników 

Praktyki, pod rygorem ich kasacji. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF  

 


