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CEL PRZEDMIOTU
Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłebiających wiedzę uzyskaną przez
studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni. Realizacja praktyk stwara możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych
studenta w ramach wybranego kierunku kształcenia i/lub specjalizacji. a także iuzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności
praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowanie postaw wobec potencjalych pracodawców i współpracowników

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi
rządzące

W2

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać
struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi
zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych, w szczególności ma
wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i
wyboru rozwiązań, ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych

W3

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia
samodzielnej działalności gospodarczej

U1

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i
standardami z zakresu finansów i rachunkowości

U2

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności
nabytych podczas praktyki zawodowej

U3

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi
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Umiejętności

K_U05 K_U06 K_U07

Kompetencje społeczne
K1

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

K2

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne,
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych,
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym

K3

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

K_K02 K_K05 K_K07

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
zapoznanie się z miejscem , formami pracy i dokumentacją właściwymi dla danej instytucji

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
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poznanie specyfiki działania podmiotu, w którym student(tka) odbywa
Poznanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacja problemów związanych z zarządzaniem
finansami , zarządzania zmianami, zarządzania logiostycznego i zasobami ludzkimi itp.
poznanie struktury oranizacyjnej podmiotu, zapoznanie się z zasadami kultury organizacyjnej jednostki, stylami zarządzania,
zapoznanie się z EPC (Efficient Consumer Response) z doświadczeniem branż FMCG i JST
Poznanie budowy i stuktury systemu informacyjnego podmiotu, w którym studernt odbył praktykę, zapoznanie się z otoczeniem
zewnętrznym jednostki organizacyjnej, zapoznanie z zasadami ochrony danych osobowych i mienia

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Egzamin
Kolokwium

Opis

K1

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i
objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące
zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli
ewidencyjnych i sprawozdawczych, w szczególności ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w
finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania,
analiz i wyboru rozwiązań, ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych
zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności
gospodarczej
prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i
rachunkowości
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki
zawodowej
posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych rozwiązań
konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

K2

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, ekonomiczne i finansowe
realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem gospodarczym

K3

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

W1

W2

W3
U1
U2
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Projekty
Prace zal.

0

0

Aktywność

WARUNKI ZALICZENIA
obecność i aktywnośc na praktykach w jednostce organizacyjnej. Przygotowanie prezentacji bądź projekty przedlożenie kompletnej dokumentacji
wymaganej przepisami z zaliczenia ptaktyk
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