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Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Ekonomia (st. niestacjonarne I st.) 

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
 

 
Niniejszy Program stanowi dopełnienie Zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ dla kierunku Ekonomia, stopień I, studia niestacjonarne.   
 
Informacje wstępne: Każdy student ma obowiązek zrealizowania praktyk zawodowych. Praktyki muszą 
być zgodne z kierunkiem studiów.     
 
Wymiar praktyk: Praktyki w trybie ciągłym trwają 4 tygodnie i nie mniej niż 120 godzin zegarowych. 
Praktyki rozliczane są maksymalnie do końca sesji w semestrze zimowym (5 semestr studiów).   
 
Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki realizowane są indywidualnie w podmiotach 
gospodarczych, instytucjach o charakterze publicznym lub społecznym. Rekomenduje się: 
przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe; instytucje administracji publicznej; instytucje 
społeczne (stowarzyszenia, fundacje). Praktyki powinny odbywać się w działach: finansowym, 
księgowym, rozliczeń, kontroli obiegu dokumentów, fakturowania, zbierania i wprowadzania danych 
ekonomicznych do systemu, sporządzania sprawozdań finansowych lub miesięcznych zestawień, 
planowania i wdrażania inwestycji, zakupów, ubezpieczeń, rozliczania podatków firmy. 
 
Aby być pewnym swojego wyboru, skonsultuj się z opiekunem kierunkowym praktyk zawodowych oraz 
ustal z praktykodawcą, czy zapewni możliwość zrealizowania wszystkich efektów uczenia się, 
przewidzianych dla kierunkowych praktyk zawodowych.    
 

Efekty uczenia się uzyskiwane poprzez studencką praktykę zawodową: 
 

 
Wiedza: 

06E_1A_W01 Student zna elementarną terminologię używaną w ekonomii i rozumie jej 
źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych. 

06E_1A_W06 Student posiada wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych w 
perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. 

 
Umiejętności: 

06E_1A_U01 Student potrafi dokonać obserwacji zjawisk ekonomicznych ze wskazaniem ich 
przyczyn, wykorzystując podstawowe narzędzia analityczne. 

06E_1A_U02 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu formułowania praktycznych 
wniosków użytecznych dla decydentów, a także analizowania i interpretowania 
różnorodnych problemów ekonomicznych. 

06E_1A_U07 Student potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania z 
zakresu ekonomii, prawidłowo posługując się wybranymi normami oraz pełniąc 
różne role; posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na 
realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych. 
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Postawy / Kompetencje: 

06E_1A_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny 
własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi uzupełniać i 
doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego. 

06E_1A_K05 Student potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczy w 
grupach, organizacjach czy instytucjach, jest otwarty na współpracę i budowę 
relacji, reprezentuje postawę kreatywną i przedsiębiorczą, jest gotowy do 
podejmowania zawodowych wyzwań, wytrwale dąży do realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań. 

06E_1A_K06 Student postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem 
praw autorskich, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o znaczeniu zachowania 
się w sposób profesjonalny, jest wrażliwy na problemy społeczne, ekonomiczne 
i ekologiczne. 

 
 

 
Program praktyk zawodowych: 
 

 
1. Zapoznanie studenta z regulaminem wewnętrznym podmiotu przyjmującego na praktykę, 

przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż., tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych; 
2. Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną podmiotu, wzajemnym powiązaniem 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, obiegiem dokumentów, ich klasyfikacją i zasadami 
przechowywania oraz archiwizowania; 

3. Zapoznanie studenta z kulturą organizacyjną podmiotu przyjmującego na praktykę; 
4. Zapoznanie studenta z działalnością gospodarczą, społeczną podmiotu przyjmującego na 

praktykę; 
5. Zapoznanie studenta ze specyfiką otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę (m.in. 

otoczenia konkurencyjnego i finansowego, zasadami współpracy z firmami zewnętrznymi); 
6. Rozpoznanie przez studenta procesów planowania działań w podmiocie przyjmującym na 

praktykę; 
7. Zapoznanie studenta z wykorzystywanym w danej jednostce specjalistycznym 

oprogramowaniem; 
8. Zapoznanie studenta ze sposobami zarządzania zasobami oraz organizacji procesów decyzyjnych 

w podmiocie przyjmującym na praktykę; 
9. Zapoznanie studenta z metodami oceny pracowników podmiotu przyjmującego na praktykę; 
10. Obserwacja oraz stopniowe uczestniczenie w zleconych pracach związanych z bieżącą 

działalnością jednostki. 
 
 
Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
dr Agnieszka Drzymała (agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl) 
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