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Program studenckich praktyk zawodowych 

dla kierunku: Bankowość i Finanse Cyfrowe (st. stacjonarne II st.) 

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Niniejszy Program stanowi dopełnienie Zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych na 

Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ dla kierunku Bankowość i Finanse Cyfrowe, stopień II, studia 

stacjonarne.  

Wymiar praktyk: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin) w trybie praktyk ciągłych po trzecim semestrze, 

rekomenduje się rozpoczęcie praktyk w okresie wakacyjnym. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje 

się w semestrze czwartym w sesji letniej.  

Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki na kierunku praktycznym bankowość i finanse 

cyfrowe mogą być podejmowane w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym, o charakterze 

publicznym, społecznym lub akademickim w kraju lub za granicą, pod warunkiem, że profil praktyk jest 

zgodny z profilem kierunku. Rekomenduje się: komórki finansowe w przedsiębiorstwach, urzędach 

miast/gmin, marszałkowskich, jednostkach budżetowych np. placówki oświatowo-wychowawcze, 

szpitale, banki, biura rachunkowe, firmy outsourcingowe, firmy audytowe, fundacje, stowarzyszenia.  

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: 
06BF-2P_W05 Student ma wiedzę o normach prawnych, zawodowych i etycznych dotyczących 

wykonywanego zawodu związanego z finansami 

06BF-2P_W08 Student zna najnowsze i nadchodzące trendy, które kształtują perspektywy 
rozwojowe dla jednostki organizacyjnej 

06BF-2P_W13 Student pogłębia w trakcie praktyk wcześniej zdobytą wiedzę ekonomiczną, 
finansową, prawną oraz informatyczną 

06BF-2P_W14 Student zna i rozumie regulacje w zakresie ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego 

 
Umiejętności: 

06BF-2P_U01 Student potrafi pozyskać , przetworzyć i zinterpretować pozyskane informacje 
ekonomiczne i finansowe 
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06BF-2P_U04 Student potrafi dokonać analizy  i oceny danych za pomocą metod i narzędzi  
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

06BF-2P_U09 Student potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, formułować i 
rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania z zakresu finansów 

06BF-2P_U13 Student potrafi współpracować zespołowo oraz przyjmować role w zespole, w 
tym nim kierować 

06BF-2P_U14 Student ma świadomość  konieczności  podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych 

 
Postawy / Kompetencje: 

06BF-2P_K01 Student jest gotowy do własnej, krytycznej oceny zjawisk oraz korzystania z 
wiedzy i opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemów 

06BF-2P_K03 Student ma świadomość hierarchizowania zadań, określania priorytetów i 
konieczności  kreatywnego, poza szablonowego  myślenia 

06BF-2P_K04 Student szanuje i respektuje zachowania etyczne w stosunkach zawodowych i 
społecznych 

06BF-2P_K05 Student jest gotów do współpracy na rzecz rozwoju organizacji i poszczególnych 
jej jednostek 

 
 

 
Program praktyk zawodowych: 
 

 
 
1. Zapoznanie studenta z regulaminem wewnętrznym podmiotu przyjmującego na praktykę, 
przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż. Ochronie danych osobowych oraz charakterystycznych dla 
podmiotów z sektora bankowego (przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, finansowania 
terroryzmu);  

2. Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną podmiotu, obiegiem dokumentów, ich klasyfikacją 
i zasadami przechowywania oraz archiwizowania;  

3. Zapoznanie studenta z kulturą organizacyjną podmiotu przyjmującego na praktykę;  

4. Zapoznanie studenta z działalnością społeczną i gospodarczą podmiotu przyjmującego na praktykę;  

5. Identyfikacja przez studenta specyfiki otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę (m.in. 
otoczenia konkurencyjnego i finansowego);  

6. Identyfikacja procesów planowania działań w podmiocie przyjmującym na praktykę (np. rola 
controlingu w podmiocie);  

7. Identyfikacja narzędzi w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi w 
podmiocie przyjmującym na praktykę;  

8. Identyfikacja zarządzania zasobami informacyjnymi i finansowymi oraz organizacji procesów 
decyzyjnych w podmiocie przyjmującym na praktykę (programy SAP, KYC, CMS, Virk, NRC, Sage 
Symfonia, InsERT, Comarch ERP Optima itp);  

9. Praktyczne uczestnictwo w działaniach operacyjnych podmiotu przyjmującego na praktykę (w 
kontrolach, audyt);  

10. Zapoznanie studenta z metodami oceny funkcjonowania podmiotu przyjmującego na praktykę.  
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Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
 
dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ (dagmara.hajdys@uni.lodz.pl) 

 
 

Podpis Opiekuna 
 


