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W.021.27.2021 

Zarządzenie nr 55/2020/2021 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu 

z dnia 26 marca 2021 r. 

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku 
Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022. 

 

Na podstawie: art. 67 ust. 5 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. 

(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.) oraz §34 ust. 3 pkt 6) Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zw. z  §19 ust. 1 

Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego 

 

zarządzam co następuje: 

§1 

Zobowiązuję studentów I roku studiów II-go stopnia (stacjonarnych) Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunku Turystyka i Rekreacja do rozpoczęcia praktyki 
zawodowej. 

§2 

1. Na opiekuna dydaktycznego praktyki zawodowej na specjalności Organizacja 
przedsięwzięć turystycznych powołuję dr Ludwikę Kosińską. 

2. Na opiekuna dydaktycznego praktyki zawodowej na specjalności Organizacja 
przedsięwzięć rekreacyjnych powołuję dr Rafała Wołka. 

§3 

1. Realizacja praktyk rozpoczyna się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

2. Praktyka realizowana jest w wymiarze 400 godzin. 

3. Praktyka realizowana jest w semestrze II (80 godzin), okresie międzyrocznym i semestrze 
III (240 godzin) oraz semestrze IV (80 godzin). 

 

§4 

1. Procedury realizacji praktyki opisane są w regulaminie praktyki zawodowej stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2. Procedury realizacji praktyk oraz warunków zaliczenia zostaną przedstawione studentom 
podczas zebrania organizacyjnego z opiekunami dydaktycznymi praktyk. 

 

§5 

  Dla praktyki  zawodowej obowiązuje następujący terminarz zaliczeniowy: 

a. do 2.07.2021 r. -  dostarczenie  dokumentacji opiekunowi praktyki. 

b. do 9.07.2021 r. - zaliczenie Praktyki zawodowej 1 (80 godzin) 

c. do 28.01.2022 r. - dostarczenie  dokumentacji opiekunowi praktyki. 

d. do 11.02.2022 r. - zaliczenie Praktyki zawodowej 2 (240 godzin). 

e. do 17.06.2022 r. - dostarczenie  dokumentacji opiekunowi praktyki. 

f. do 1.07.2022 r. - termin zaliczenia Praktyki zawodowej 3. 

 

§6 

Praktyka zawodowa realizowana jest w Polsce. 
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§7 

Dziekan w trybie odrębnej decyzji, na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku 
studenta (-tki) popartego opinią opiekuna praktyki oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału 
WF i Sportu ds. praktyk asystenckich i zawodowych na kierunku Turystyka i Rekreacja, może 
wyrazić zgodę na realizację praktyki zawodowej za granicą. 

 

 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  
 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF we Wrocławiu 
 


