
REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW 

SPECJALIZACJI TURYSTYCZNEJ  

STUDIÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 

 

§ 1. 

Praktyki zawodowe zwane dalej „praktykami” są integralną częścią studiów na 

specjalizacji turystycznej. 

 

§ 2. 

Sposób odbywania praktyk regulują przepisy „Regulaminu praktyk zawodowych na 

Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM” oraz niniejszy regulamin. 

 

§ 3. 

Studenci specjalizacji są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w ciągu całego toku 

nauczania na specjalizacji turystycznej. 

 

§ 4. 

Praktyki można odbywać w biurach turystycznych (zarówno u organizatorów turystyki, 

agentów turystycznych oraz u pośredników turystycznych - obowiązkowo), hotelach, 

firmach zajmujących się przewozem osób oraz podczas wyjazdów organizowanych 

przez Instytut. 

 

§ 5. 

Podstawą skierowania na praktykę jest pisemne porozumienie zawarte przez osobę 

upoważnioną, reprezentującą Instytut Filologii Klasycznej UAM i przedstawiciela 

instytucji przyjmującej praktykanta/tkę. 

 

§ 6. 

Czas odbywania praktyk jest uzależniony od instytucji, w której jest odbywana 

praktyka. Jednak w żadnym przypadku nie powinien być krótszy niż 40 h. u jednego 

pracodawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od tej reguły 



muszą być zaakceptowane przez opiekuna praktyk z ramienia Instytutu. Łącznie student 

zobowiązany jest odbyć 160 godzin praktyk. 

 

§ 7. 

Praktyki są odbywane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Na odbywanie 

praktyki tzw. „śródrocznej” student/ka jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania 

zgody opiekuna praktyk z ramienia Instytutu. 

 

§ 8. 

Na czas odbywania praktyki praktykant powinien zostać ubezpieczony w zakresie OC i 

NNW. Koszty te ponosi praktykant. 

 

§ 9. 

Praktykant jest zobowiązany prowadzić dziennik praktyk, który zostanie potwierdzony 

przez opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej na praktykę. Ponadto obowiązkowe 

jest uzyskanie pisemnej opinii z miejsca odbywania praktyk. 

 

§ 10. 

Miejsce odbywania praktyki musi być każdorazowo zaakceptowane przez opiekuna 

praktyk z ramienia Instytutu. Zakres praktyki ustalony zostaje w pisemnym 

porozumieniu wspomnianym w § 5. 

 

§ 11. 

Instytut ułatwia znalezienie odpowiedniej instytucji do odbycia praktyk, lecz nie jest 

zobowiązany do zapewnienia możliwości odbycia praktyki dla każdego. 

 

§ 12. 

Podstawą zaliczenia praktyki jest przedłożenie opiekunowi praktyk z ramienia Instytutu 

wypełnionego dziennika oraz pisemnej opinii z miejsca odbywania praktyki. 

 

 

 



§ 13. 

W przypadku uzyskania negatywnej opinii z miejsca odbywania praktyki lub 

przerwania odbywania praktyki – zwłaszcza na skutek zachowania praktykanta/ki – 

praktyka nie może zostać zaliczona. 

 

§ 14. 

Student może zaliczyć jako praktykę udział w wyjeździe przygotowanym przez Instytut. 

Za taki wyjazd student będzie miał zaliczone jednorazowo 40 godzin praktyk. 

 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych decyduje zastępca dyrektora ds. dydaktycznych 

Instytutu Filologii Klasycznej. 


