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PROGRAM STAŻU 
A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Agroturystyka, I stopień (lic.) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) absolwent zna i rozumie: 

podstawowe pojęcia dotyczące stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój agroturystyki 

najważniejsze cechy charakteryzujące turystykę oraz klasyfikację zjawisk turystycznych 

budowę organizmu człowieka oraz główne procesy fizjologiczne w nim zachodzące podczas pracy i wypoczynku 

główne teorie w zakresie ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu 

rolę i znaczenie środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki, metody umożliwiające jego wykorzystanie oraz potrzeby jego ochrony 

metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki 

elementarne pojęcia z zakresu chowu, hodowli i żywienia zwierząt oraz użytkowania i dobrostanu zwierząt gospodarskich 

podstawowe zagadnienia dotyczące użytkowania zwierząt w turystyce oraz w zooterapii 

zasadnicze zasady związane z jakością i przetwórstwem produktów rolnych 

najważniejsze zasady dotyczące prawidłowego żywienia człowieka oraz organizacji żywienia i usług gastronomicznych 

podstawowe pojęcia i terminy z zakresu krajoznawstwa i waloryzacji krajoznawczej 

relacje między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 

możliwości dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych 

elementarne pojęcia z zakresu produkcji roślinnej i ogrodniczej 

specyfikę funkcjonowania podstawowych sektorów gospodarki turystycznej, w szczególności na obszarach wiejskich 

najważniejsze teorie oraz zasady dotyczące ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego oraz tworzenia biznesplanu 

podstawy tworzenia i stosowania prawa oraz zakres jego regulacji w turystyce 

w podstawowym stopniu możliwości wykorzystania roślin ogrodniczych w gospodarstwie agroturystycznym oraz w celu poprawy zdrowia 
człowieka 

fundamentalne pojęcia i reguły z zakresu ochrony własności intelektualnych i prawa autorskiego 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) absolwent potrafi: 

planować i organizować działalność turystyczną na terenach wiejskich, w szczególności działalność agroturystyczną 

w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy zawodowe oraz używać języka specjalistycznego 

zastosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych dla potrzeb agroturystyki 

pozyskać informacje z literatury i baz danych oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski 

obsługiwać komputer w zakresie edycji tekstu, arkusza kalkulacyjnego, gromadzenia i wyszukiwania informacji i danych oraz przygotowania 
prezentacji multimedialnych 

uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany i wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu rozwiązywania zaistniałych problemów zawodowych 

objaśniać podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka 

analizować czynniki wpływające na produkcję rolniczą i jej jakość 

rozpoznać podstawowe rasy zwierząt hodowlanych, ocenić ich przydatność użytkową oraz opracowywać dawki pokarmowe dla różnych gatunków 
na podstawie zaleceń i tabel żywieniowych 

przeprowadzić inwentaryzację krajoznawczą oraz określić atrakcyjność turystyczną obszaru 

ocenić przydatność przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki 

samodzielnie planować i realizować własne dokształcanie się zawodowe przez całe życie 

wyszukać, interpretować i zastosować podstawowe przepisy prawa 

wykonać zadania związane z obsługą turystów na wybranych stanowiskach pracy, planować i organizować pracę w grupie, przyjmując w niej 
różne role 

dokonać identyfikacji psychologicznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej mechanizmów podejmowania aktywności w zakresie turystyki 
na obszarach wiejskich 

przeprowadzić analizę podstawowych zagadnień z zakresu podstaw ekonomii, zarządzania, marketingu i wyciągać podstawowe wnioski oraz 
używać ich w dyskusji 

dokonać wyboru roślin ogrodniczych do uprawy oraz aranżacji roślinnych, ich modyfikacji i dostosowania w odniesieniu do zasobów przyrody 
w celu poprawy jakości życia człowieka 

analizować warunki funkcjonowania podmiotów działających na rynku turystycznym na podstawie dostępnych danych źródłowych oraz  
przygotować biznesplan przedsięwzięcia turystycznego 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, czytać ze zrozumieniem teksty 
specjalistyczne w tym języku 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) – absolwent jest gotów do: 
krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności 

przyjmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych 

inicjowania i współorganizowania działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 

dbałości o środowisko naturalne 

myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy 

przestrzegania etycznego wymiaru prowadzonych badań naukowych oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej 

 

B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 

 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

120 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH NA 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r. 
W każdym tygodniu trwania staży należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godz./dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej 
niż 8 godz. dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach 
(pod podpisami).  
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……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

Badania lekarskie (należy wskazać zakres badań tylko, jeśli są wymagane;  

informacja o zakresie badań na minimum 14 dni przed stażem): 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

…………………………………………………… 

PODPIS i PIECZĘĆ REALIZATORA 

STAŻU (PRACODAWCA) 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 
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Miejsce na uwagi:  
należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-pracodawca potrzebuje wyposażenia stanowiska stażu w odzież ochronną (informacja na minimum 7 dni przed stażem). 

 

 


