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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

kierunek EKONOMIA, studia I stopnia, profil praktyczny 

 
Celem praktyki studenckiej jest: 

• weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej podczas dotychczasowego procesu 
kształcenia, 

• poznanie specyfiki pracy oraz praktycznych zagadnień na różnych 
stanowiskach, w różnych obszarach działalności i różnych branżach, 
merytorycznie związanych z kierunkiem studiów/programem 
studiów/specjalnością, 

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, 
efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za 
powierzone zadania, 

• nawiązywanie kontaktów zawodowych 

 
PROGRAM PRAKTYKI: 

Zapoznanie z: 

• regulaminem wewnętrznym podmiotu gospodarczego (instytucji), przepisami o 
dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż. 

• podstawami i uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania zakładu pracy, 

• zasadami funkcjonowania, strukturą organizacyjną i kompetencjami 
wybranych działów przedsiębiorstwa (instytucji), 

• zaawansowanymi systemami obiegu dokumentów, analizą projektów pism, 

• systemem ochrony informacji chronionych prawem, w szczególności informacji 
niejawnych, 

• rodzajami i strukturą interesariuszy zewnętrznych podmiotu, 

• zaawansowaną wiedzą na temat realizacji nowoczesnych rozwiązań w 
zakresie zarządzania i kontroli 

 

* Jednostka organizująca praktykę może zmodyfikować zakres przedmiotowy praktyki, jeżeli to 
wynika ze specyfiki jednostki organizacyjnej lub może wpłynąć na jej jakość  

 

  



EFEKTY UCZENIA SIĘ zawarte w karcie przedmiotu Praktyka zawodowa dla 

kierunku Ekonomia I stopień: 

W zakresie wiedzy: 

• zna zasady funkcjonowania struktur przedsiębiorstw w otoczeniu lokalnym i 
regionalnym, 

• ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą obowiązujących procedur, organizacji 
pracy, trybów przepływu informacji i dokumentów, a także wymagań 
dotyczących stanowiska pracy. 

• zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ma zaawansowaną wiedzą na temat systemów komputerowych stosowanych 
w jednostce, sposobu przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz 
jednostki, 

• uzyskał zaawansowaną wiedzę nt. strategii rozwoju instytucji, 

• zapoznał się z procesem zarządzania i organizacją pracy, 

• posiada zaawansowaną wiedzę nt. realizacji nowoczesnych rozwiązań w 
zakresie finansowania, zarządzania i organizacji pracy, 

W zakresie umiejętności: 

• potrafi zastosować zaawansowaną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk 
ekonomicznych, formułować i rozwiązywać problemy zawodowe w danym 
podmiocie gospodarczym, 

• planuje swoją ścieżkę zawodową oraz organizuje pracę indywidualną, a także 
zespołową 

• posiada zaawansowane umiejętności zastosowania programów branżowych 
oraz zasobów internetowych do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

• posiada zaawansowane umiejętności sprawnego komunikowania się z 
użyciem specjalistycznej terminologii w procesach realizacji zadań 
zawodowych, 

• wykazuje się zaawansowaną umiejętnością zastosowania systemów 

normatywnych, norm przepisów prawa w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych podczas realizacji praktyki 

W zakresie kompetencji: 

• ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dalszego doskonalenia i rozwoju, 

• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych 
i innych osób; postępuje etycznie, 

• myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, 

• ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych 
i poznawczych podczas praktyki zawodowej, 

• poznaje atmosferę pracy oraz zdobywa umiejętności adaptowania się w 
różnych zespołach ludzkich 

• przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych  


