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Sprawozdzanie z realizacji praktyk studenckich 

na kierunku Kultura śródziemnomorska 
za rok akademicki 2015/2016 stopnia licencjackiego i magisterskiego 

 
 Obok zdobycia szerokiej wiedzy humanistycznej zaproponowanej studentom 

obydwóch stopni na kierunku Kultura śródziemnomorska wraz z nabyciem podstawowych 
umiejętności i kompetencji, programy studiów tego kierunku przewidują odbycie praktyk 
studenckich. Z racji na specyfikę tego typu studiów placówkami do odbycia tej praktyki mogą 
być: biura podróży, obiekty noclegowe (hotele, domy pielgrzyma, itp.), punkty informacji 
turystycznej oraz działy/departamenty sportu i turystyki w urzędach miast i gmin, a także 
muzea, galerie artystyczne, domy kultury. 

I tak program I stopnia zakłada odbycie po drugim roku studiów praktyki zawodowej 
w instytucjach umożliwiających realizację różnych form związanych z turystyką lub kulturą 
(w zależności od wybranej specjalności) w wymiarze 90 godzin. Studenci tegoż roku wybrali 
specjalność Zarządzanie turystyką. W miesiącach letnich (od lipca do września 2016 r.) 
praktykę podjęło 4 studentów z II roku studiów. Wszyscy studenci zdecydowali się na 
praktykę w biurach podróży (Opole i Ateny). 

 Program II stopnia o specjalności Turystyka kulturowa w krajach 
postbizantyńskich przewiduje odbycie praktyki zawodowej po pierwszym roku studiów w 
wymiarze 50 godzin z możliwością wyboru dowolnych instytucji związanych z turystyką lub 
kulturą. W miesiącach letnich (od lipca do września 2016 r.) praktykę podjęło 9 studentów z I 
roku studiów. Z tej grupy instytucje wybrane przez studentów były zróżnicowane: muzea (4 
osoby), departamenty turystyki i rekreacji (2 osoby), gospodarstwo agroturystyczne (1 osoba), 
ośrodek formacyjno-wypoczynkowy (1 osoba) oraz biblioteka (1 osoba) w miejscowościach 
południowej Polski. 

Po pobraniu Skierowania na praktykę z Zakładu Praktyk Centrum Edukacji 
Ustawicznej, który koordynuje praktyki studenckie na UO, studenci samodzielnie dokonali 
typowania i wyboru dla siebie odpowiedniej placówki i uzyskali potwierdzenie gotowości 
danej instytucji do przyjęcia studenta. W celu dokonania formalnych zobowiązań, z Zakładu 
Praktyk otrzymali: Umowę w sprawie organizacji praktyk studenckich, Opinię opiekuna 
praktyki  danej instytucji oraz Instrukcję odbywania praktyk zawodowych. Dla pełniejszego 
wglądu w przebieg praktyki studenci byli zobowiązani przez opiekuna praktyk z ramienia 
Wydziału Teologicznego do prowadzenia tzw. dziennika praktyk (Sprawozdanie z praktyki), 
na podstawie którego (poza Opinią opiekuna w instytucji) można było dokonać zaliczenia 
praktyki, czyli uzyskania przez studentów oceny. 

 W oparciu o dostarczone opinie (złożone w teczce studenta) i dziennniki 
praktyk (dostępne u opiekuna praktyk) wszyscy studenci otrzymali ocenę bardzo dobrą. W 
ramach ustnych sprawozdań stwierdzali przydatność podjętej praktyki i możliwość 
skonfrontowania nabytego przygotowania merytorycznego podczas studiów. 
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