Pismo okólne nr 11/2020/2021
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych
II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA
1. Praktyka specjalnościowa ”odnowa biologiczna i rekreacja ruchowa”, „menadżer turystyki,
rekreacji i hotelarstwa” odbywać się będzie w okresie: 12.10.2020 r. – 29.01.2021 r.
i trwać 90 godz. dydakt.
2. Realizacja praktyki zawodowej w: klubach fitness, domach kultury, klubach osiedlowych,
ośrodkach wypoczynkowych, obiektach rekreacyjno-sportowych, stowarzyszeniach, których
działalność jest ściśle związana z rekreacją i turystyką, ośrodkach odnowy biologicznej,
sanatoriach, placówkach sportowych, itp.
Praktykę organizuje Biuro Praktyk.
Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyki odpowiada
mgr Krzysztof Stipura.
Za stronę programową odpowiada dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski.
3. Na praktykę zawodową skierowano 15 studentów.
4. Celem praktyki jest: zapoznanie z zasadami funkcjonowania ośrodków kulturalnowypoczynkowych, firm organizatorów wypoczynku i wyjazdów specjalistycznych z zakresu
obsługi ruchu turystycznego, zapoznanie z podstawami organizacji w zakresie planowania
i prowadzenia różnych form aktywności rekreacyjno-ruchowej, propagowaniu i wykonywaniu
zabiegów odnowy biologicznej, zapoznanie z zasadami funkcjonowania klubów fitness, stref
„SPA & Fitness” w hotelach o podwyższonym standardzie i ośrodkach wypoczynkowych.
5. Opiekunem praktyki z ramienia uczelni będzie:
- dr Katarzyna Kładź-Postolska - 7 studentów
- mgr Tadeusz Chrościcki
- 8 studentów
Opiekun praktyki zobowiązany jest do:
- pomocy i porad fachowych studentom odbywającym praktykę,
- dokonanie oceny dokumentacji oraz przebiegu praktyki,
- dostarczenie sprawdzonej i ocenionej dokumentacji praktyki do Biura Praktyk.
7. Student/ka składa w Biurze Praktyk pełną dokumentację w terminach:
- I termin: do dnia 01.02.2021 r. - po tym terminie ocena – 2,0 (ndst)
- II termin poprawkowy: do dnia 21.02.2021 r.
Przekroczenie powyższego terminu skutkuje powtarzaniem praktyki.
8. Zaliczenie praktyki (sem. III) i złożenie listy zaliczeniowej w Dziekanacie następuje po
sprawdzeniu dokumentacji przez opiekuna i dostarczeniu do Biura Praktyk w terminach:
- I termin: do dnia 08.02.2021 r.
- II termin poprawkowy: do dnia 26.02.2021 r.
DZIEKAN
Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
Otrzymują:
1/ Wg rozdzielnika WWFiZ
2/ Osoby wymienione w Piśmie Okólnym

