PROPOZYCJE PRAKTYK ZAWODOWYCH ZGŁOSZONE
PRZEZ STUDENTÓW
kierunek studiów gastronomia i hotelarstwo
Studenci jednorazowo w okresie studiów inżynierskich (raz na 3,5 roku
studiów) mogą przedstawić własną propozycję miejsca odbycia praktyki
zawodowej.
Warunkiem jest odbycie praktyki:
1. w przedsiębiorstwie gastronomicznym (restauracja, kawiarnia, bar,
punkt gastronomiczny, stołówka, dział gastronomiczny hotelu itp.)
2. lub w przedsiębiorstwie hotelarskim (recepcja, dział finansowy, dział
planowania, dział personalny, dział sprzedaży i marketingu, dział służby
pięter itp.).
Praca w zawodzie nie zwalnia z odbycia praktyk.
Należy pamiętać, że w czasie studiów po każdym roku studiów
(I, II, III) należy odbyć 200 h praktyki zawodowej, łącznie 600 h praktyki
(pełne godziny).
W czasie 3,5 roku studiów należy odbyć:
- 2 praktyki hotelarskie i 1 praktykę gastronomiczną;
- lub 2 praktyki gastronomiczne i 1 hotelarską.
UWAGA: zgodnie z programem studiów nie można odbyć wyłącznie
praktyk gastronomicznych lub wyłącznie praktyk hotelarskich.
Praktyka w dziale gastronomicznym hotelu nie jest praktyką hotelarską
tylko praktyką gastronomiczną. Za praktykę hotelarską uznajemy pracę
w działach; recepcja, służba pięter, dział finansowy itp.

W celu odbycia praktyki zawodowej w miejscu zaproponowanym przez studenta
(własna propozycja studenta) należy:
1. Przed odbyciem praktyki (max. do 30.06.2017) dostarczyć do Pełnomocnika
ds. praktyk, 3 egzemplarze umowy z SGGW o organizację praktyki (druk
na stronie Wydziału), wypełnione, podpisane i podstemplowane w miejscu
pracy, w którym student zamierza odbyć praktykę.
2. Dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk studenckich program praktyki z
wyszczególnieniem w jakich działach i ile godzin jest przewidziane w ramach
praktyki. Program praktyki powinien być podpisany i podstemplowany w

miejscu pracy i dostarczony przed odbyciem praktyk. Należy również podać
dane (nazwisko i imię, stanowisko) oraz numer telefonu do osoby, która
będzie bezpośrednim opiekunem praktykanta w miejscu pracy.
Przykład:
Program praktyki w restauracji………………………..w Warszawie, dla pana
Jana Kowalskiego, w terminie od ……..do……..
Następnie należy wymienić: Zakres obowiązków i stanowiska pracy na
których będzie odbywana praktyka i w jakim wymiarze godzin.
Program taki powinien zostać podstemplowany i podpisany przez
pracodawcę.
UWAGA: Dotyczy to wyłącznie osób, które chcą odbyć praktykę we
własnym zakresie (jednorazowo przez cały okres studiów). Osoby, które
korzystają z praktyk oferowanych przez SGGW nie przygotowują takiego
programu, bo są one już opracowane.
3. Po odbyciu praktyki dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk studenckich
wypełniony, podpisany i podstemplowany dzienniczek praktyk (wzór na
stronie Wydziału).
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