
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/PRT 

Nazwa przedmiotu 
w języku polskim Praktyka zawodowa 

w języku angielskim Professional  training 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia I stopnia - licencjat 

Profil studiów praktyczny  

Specjalność dotyczy wszystkich specjalności 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych  

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

Imię i nazwisko Kontakt 

Pełnomocnik z uczelni 

mgr Anna Pawicka  
biuropraktyk@pwszplock.pl  

mgr inż. Agnieszka Wasilewska 
a.wasilewska@mazowiecka.edu.pl 

 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Praktyka 

zawodowa ciągła - 

ćwiczenia 

 

Zakład pracy/instytucja, w 

którym student odbywa praktykę 

semestr letni – IV;  

ze skutkiem zaliczenia 

w semestrze V. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
przedmiot obowiązkowy/praktyki zawodowe 

Język wykładowy język polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
semestr IV/V 

Wymagania wstępne 
Podstawy wiedzy merytorycznej nabyte  

w dotychczasowym toku studiów 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 

Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

rok semestr r s r s r s r s 

Liczba 

godzin 
x x 360 360 x x x x x x 

Sposób realizacji 

zajęć 

Zajęcia mające charakter indywidualny (ćwiczeniowy) realizowane w zakładzie 

i na stanowisku pracy, gdzie student odbywa praktykę 

Sposób zaliczenia 

zajęć 

Zaliczenie na podstawie arkusza oceny praktyki - załączonego i będącego 

częścią sprawozdania – dokumentacji odbycia praktyki przez studenta 

mailto:a.wasilewska@mazowiecka.edu.pl


Metody dydaktyczne 

- praktyczne, inaczej czynne (samodzielne doświadczenia, własna działalność, 

zadania do wykonania, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja), 

- oglądowe, inaczej percepcyjne (obserwacja zadań wykonywanych przez 

opiekuna praktyki, wykorzystywanie środków dydaktycznych). 

Przedmioty 

powiązane/moduł  
Przedmioty kształcenia ogólnego i specjalnościowego w adekwatnym zakresie 

Wykaz 

literatury 

Podstawo-

wa 

Regulamin praktyk zawodowych studentów Wydziału Nauk Społecznych 

Uzupełnia

jąca 

Dokumentacja zakładu pracy (regulaminy, wewnętrzne procedury, dokumenty, 

itd.) 

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 

C01. Praktyczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji w otoczeniu 

wewnętrznym i zewnętrznym oraz pozyskanie wiedzy w zakresie właściwej organizacji pracy na 

poszczególnych stanowiskach.  

C02. Nabywanie doświadczeń wpływających na przygotowanie i samodzielną realizację zadań 

zawodowych. 

C03. Kształtowanie umiejętności wykorzystania i powiązania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas 

studiów, ze zdolnościami praktycznymi. 

C04. Rozwijanie kompetencji współpracy zespołowej, odpowiedzialności zawodowej a także 

świadomości dalszego kształcenia i nabywania umiejętności praktycznych. 

Treści programowe 

Efekty 

KSZTAŁC

ENIA  

(kody) 

Forma zajęć 

 

Temat 
Liczba 

godzin 

W01 

W02 

W03 

U02 

U03 

K01 

K02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W01 

W02 

W03 

U01 

Ćwiczenia, 

zadania do 

wykonania 

Zapoznanie z: 

- rolą i miejscem podmiotu w systemie gospodarczym i społecznym, 

- podstawami i uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania zakładu 

pracy, 

- strukturą organizacyjną i kompetencjami wewnętrznych komórek 

jednostki, 

- obowiązującymi procedurami decyzyjnymi, 

- rodzajami zadań wykonywanych przez organizację, 

- procesem zarządzania i organizacją pracy, 

- sposobami gospodarki materiałowej i magazynowej w zależności od 

funkcji jednostki, 

- rodzajami i strukturą interesariuszy zewnętrznych podmiotu, 

- bazą materialną i wyposażeniem stanowisk pracy i innych 

pomieszczeń w zależności od charakteru placówki, 

- sposobami przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz 

jednostki, 

- rodzajem dokumentacji, jej obiegu i kontroli, 

- strategiami rozwoju organizacji, 

- stosowanymi technikami i kanałami komunikacji zewnętrznej, 

- realizacją nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania i 

organizacji pracy, 

- podstawowymi zasadami sprawowania nadzoru i kontroli nad 

zakładem pracy; 

 

Nabycie umiejętności: 

- powiązania funkcjonalnego poszczególnych komórek i wpływu na 

efekty działalności jednostki gospodarczej, 

- zastosowania wiedzy uzyskanej w trakcie studiów w praktyce 

360 



U02 

U03 

K01 

K02 

K03 

 

 

 

 

 

 

 

W02 

W03 

U01 

U02 

U03 

K01 

K02 

K03 

działania podmiotu, 

- optymalizowania (efektywności) wykonywanej pracy, 

- sprawnego komunikowania się w procesach realizacji zadań 

zawodowych, 

- wykorzystywania i weryfikacji nabytego doświadczenia na poziomie 

wiedzy, analizy i opinii, 

- związanych bezpośrednio ze specyfiką studiowanej specjalności, 

- samodzielnego podejmowania decyzji wraz z przewidywaniem ich 

skutków w aspekcie pracy zespołowej,  

- pozyskiwania niezbędnych informacji dla realizacji procesów pracy 

oraz samodoskonalenia; 

 

Kształtowanie kompetencji: 

- współpracy zespołowej i pełnienia różnych ról w ramach 

współdziałania zawodowego, 

- trafności oceny i określania priorytetów w wykonywaniu zadań, 

- świadomości konieczności ustawicznego dokształcania się i rozwoju, 

- przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe, 

- wykorzystywania i doskonalenia zdolności interpersonalnych oraz w 

komunikowaniu się z otoczeniem wewnątrz i na zewnątrz jednostki. 

 

Efekty KSZTAŁCENIA  

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów 

KSZTAŁCENIA  

w zakresie WIEDZY  
dla kierunku 

W01 
Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i innych 

organizacji w otoczeniu lokalnym i regionalnym 

K1P_W01, K1P_W06, 

 

 

W02 

 

 

W03 

Ma wiedzę dotyczącą obowiązujących procedur, organizacji pracy, 

trybów przepływu informacji i dokumentów a także wymagań 

dotyczących stanowiska pracy 

 

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

K1P_W01, K1P_W06, 

K1P_W08 

 

 

K1P_W06, K1P_W08 

                                               w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane celem 

realizacji określonych zadań w danym podmiocie 

K1P_U01, K1P_U02 

K1P_U03, K1P_U12, 

K1P_U05 

U02 

 

 

 

U03 

 

Potrafi zastosować zdobyta wiedzę do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w trakcie praktyki 

 

 

Doskonali zdolności interpersonalne w komunikowaniu się z otoczeniem 

wewnątrz i na zewnątrz jednostki 

K1P_U02, K1P_U04, 

K1P_U13, K1P_U10, 

K1P_U08, 

 

K1P_U08, K1P_U09, 

K1P_U12 

                                               w zakresie KOMPETENCJI  

K01 
Ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dalszego doskonalenia i 

rozwoju 

K1P_K01, K1P_K03, 

K1P_K06, K1P_K07 

K02 

 

 

 

K03 

Ma świadomość kształtowania zdolności ważnych w komunikacji i 

współpracy zespołowej na różnych poziomach organizacji 

 

Rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej, bierze odpowiedzialność 

za przyjęte zadania, działa w sposób przedsiębiorczy 

K1P_K01, K1P_K06, 

K1P_K07, K1P_K02 

 

K1P_K01, K1P_K04, 

K1P_K05, K1P_08 

 

 
 

 Metody oceny 

Na podstawie realizowanych zadań zawodowych, rozwiązań praktycznych mających charakter 

indywidualnych ćwiczeń odzwierciedlonych przez potwierdzenie czynności i nabytego doświadczenia w 



arkuszu oceny. 

 

 
Egzamin ustny 

Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium Sprawozdanie 

Referat/ 

prezentacja 

Inne – 

dokumentacja 

odbycia praktyki 

Efekty 

kształcenia 

(kody 

 

 
  

 

  

W01, W02, W03 

K01, K02, K03 

U01, U02, U03 

Punkty  ECTS 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady   

konwersatoria   

Ćwiczenia  360 11,5 

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 
 

   

Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń 
1 0,05 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 
361 11,55 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu   

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego   

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów 
  

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 
12 0,4 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji  1 0,05 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 
13 0,45 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  

374 12,0 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 
  

 


