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Program praktyki zawodowej 

Kierunek ekonomia, studia ii stopnia, profil praktyczny 
 

Celem praktyki studenckiej jest: 
 

C01. Całościowe poznanie wieloczłonowych uwarunkowań funkcjonowania 

organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. 

C02. Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy specjalizacyjnej w perspektywie 

samodzielności i współpracy zawodowej. 

C03. Kształtowanie kluczowych umiejętności w środowisku pracowniczym, 

formowanie doświadczenia opartego na wymianie pogłębionej wiedzy 

i dzieleniu się nią. 

C04. Doskonalenie kompetencji współdziałania zespołowego, 

odpowiedzialności zawodowej a także świadomości rozwoju i kształcenia 

się. 

Program praktyki: 

1. Zapoznanie z rolą i miejscem podmiotu, podlegającego kluczowym 

uwarunkowaniom w otoczeniu lokalnym i systemie społeczno-

gospodarczym. 

2. Ugruntowanie znajomości struktury organizacji, wewnętrznych 

powiązań i zależności, identyfikowanych w celu sprawności jej 

działania, w tym kreowania przedsiębiorczości. 

3. Odzwierciedlenie zawansowanej wiedzy dotyczącej procesu 

zarządzania i organizacji pracy, w tym przepływu informacji, 

podejmowania decyzji, obiegu dokumentów, rozwoju personelu, 

sprawowania nadzoru i kontroli. 

4. Znajomość zasad funkcjonowania i użytkowania systemów finansowo-

księgowych. 

5. Wykorzystanie rozszerzonej wiedzy obejmującej interpretowanie 

rachunkowości i sprawozdawczości, zawierającej m. in.: techniki 

budżetowania, ewidencję operacji gospodarczych, rozliczanie wyniku 

finansowego, planowanie i kalkulację w rachunku kosztów, rozliczenia 

kadrowo-płacowe. 

6. Użytkowanie metod analiz ekonomicznych w procesach optymalizacji 

decyzji oraz wiarygodności mierników oceny działalności 

przedsiębiorstwa. 



7. Znajomość reguł, przepisów i standardów oraz ich zastosowanie 

w skutecznym rozwiązywaniu wielowymiarowych zadań w zakresie 

finansów publicznych i administracji. 

8. Wdrożenie wiedzy specjalizacyjnej do rozstrzygania problematyki 

zawodowej w obszarze finansów i rachunkowości z uwzględnieniem 

różnych źródeł informacji i sposobów analizy w powiązaniu 

z właściwymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.  

9. Doskonalenie umiejętności krytycznej diagnozy i syntezy wytycznych, 

przepisów prawa podatkowego i administracyjnego w powiązaniu 

z funkcjonowaniem sektora publicznego.  

10. Rozwijanie osobistych zdolności przez podejmowanie odpowiedzialnych 

obowiązków we współpracy grupowej wraz z wypełnianiem wiodącej 

roli i świadomością inspirującego oddziaływania na innych. 

11. Samodzielne angażowanie się i podejmowanie inicjatyw w zakresie 

bieżącej działalności jednostki z jednoczesnym wykorzystaniem 

właściwych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

12. Komunikowanie się i zaawansowana współpraca oparta na formalnych 

i nieformalnych kanałach transferu i wymiany doświadczeń oraz wiedzy 

zawodowej. 

13. Pogłębianie umiejętności organizatorskich i interpersonalnych takich 

jak: kreatywność, wspomaganie współpracowników, podejście do 

zmian, zarządzanie czasem, delegowanie uprawnień, rozwiązywanie 

konfliktów, budowanie zaufania. 

14. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, propagowanie jej znaczenia 

w kształtowaniu etosu oraz spójności i efektywności współpracy. 

15. Kształtowanie kultury organizacyjnej poprzez: 

• zbieżność myślenia i zachowania ze strategią rozwoju, 

• rozwijanie wspólnoty ciągłego uczenia się, 

• formowanie dyspozycji i umiejętności w procesie socjalizacji 

wzorów działania, 

• identyfikację i uznanie naczelnych wartości organizacji. 

* 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 II stopień: 

W zakresie wiedzy student: 

1. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie złożoności zintegrowanego systemu 

działania organizacji w oparciu o jej strategię rozwoju, procedury 



wewnętrzne, uwarunkowania prawne, więzi hierarchiczne 

i kompetencje personalne. 

2. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą realizacji zadań i samodzielnej 

aktywności w obszarze finansowo-księgowym podmiotu w powiązaniu 

z trybem administracyjnym, podatkowym oraz otoczeniem 

gospodarczym  

3. Ma pogłębioną wiedzę na temat interpretowania procesów i zależności 

w kontekście polityki pieniężnej i regionalnej w relacji do 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, w tym sektora 

publicznego. 

4. Ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę opartą na metodach oraz 

narzędziach analizowania danych i informacji, potrzebnych do oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki a także innych 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

W zakresie umiejętności student: 

1. Potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu złożonego 

ciągu zadań zawodowych, właściwie dobierając źródła informacji, 

trafnie dokonując selekcji kluczowych treści i krytycznej analizy. 

2. Potrafi szukać rozwiązań nietypowych problemów w sposób 

autonomiczny i kreatywny w oparciu o dobór odpowiednich narzędzi  

i metod, w tym oprogramowania specjalistycznego. 

3. Posiada umiejętność komunikowania się w zróżnicowanym 

środowisku odbiorców, posługując się zawansowaną terminologią 

i tematyką specjalizacyjną. 

4. Posiada umiejętność koordynowania współdziałania zespołowego 

wraz z podejmowaniem wiodącej roli organizacyjnej. 

5. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje w perspektywie 

samodoskonalenia i rozwijania osobistych predyspozycji, a także 

rozpoznawania motywów w tym zakresie u innych. 

W zakresie kompetencji student: 

1. Ma świadomość znaczenia oraz stanu wiedzy na poziomie 

profesjonalnym, myślenia w sposób przedsiębiorczy – 

w rozwiązywaniu wielowymiarowych problemów w środowisku 

pracy, a także współpracy z ekspertami w tym zakresie. 

2. Ma ukierunkowaną postawę do odpowiedzialnego wykorzystania ról 

zawodowych, przestrzegając zasad etyki pracowniczej, 

w tym tajemnicy służbowej oraz prawa ochrony własności 

przemysłowej i intelektualnej. 

3. Rozumie społeczny wymiar podejmowania zobowiązań oraz działania 

na rzecz wspólnego interesu publicznego, w tym dzielenia się 

posiadaną wiedzą. 

 


