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Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne (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 Rynki Finansowe i Doradztwo Inwestycyjne 
(st. stacjonarne II st.). 
 
Informacje wstępne: Program studenckich praktyk zawodowych stanowi dopełnienie 
sformułowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „Kryteriów dla uczelni wyższych do zawarcia 
umowy umożliwiającej zwolnienie ze zdawania egzaminów na maklera papierów wartościowych, 
doradcę inwestycyjnego” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ dla kierunku Rynki Finansowe 
i Doradztwo Inwestycyjne, stopień II, studia stacjonarne.  
 
Wymiar praktyk: 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin, 4 punkty ECTS) w trybie praktyk ciągłych po 
drugim semestrze w okresie wakacyjnym. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się w semestrze 
trzecim sesji zimowej.  
 
Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki na kierunku Rynki Finansowe i Doradztwo 
Inwestycyjne mogą być podejmowane w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym sektora 
finansowego pod warunkiem, że profil praktyk jest zgodny z profilem kierunku i odpowiada efektom 
uczenia przypisanym kierunkowi Rynki Finansowe – Doradztwo Inwestycyjne. Rekomenduje się 
następujące miejsca odbywania praktyk: 

− banki realizujące usługi doradcze wspierające klientów w planowaniu inwestycji finansowych, 

− firmy inwestycyjne zatrudniające maklerów papierów wartościowych lub doradców 
inwestycyjnych,  

− towarzystwa funduszy inwestycyjnych i instytucje zarządzające funduszami emerytalnymi 
zatrudniające doradców inwestycyjnych,  

− inne podmioty prowadzące działalność w sektorze finansowym. 
 
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: 

06RF-2A_W08 

Student ma wiedzę o normach i zasadach (finansowych, prawnych, 
organizacyjnych, moralnych, etycznych) regulujących funkcjonowanie rynku 
finansowego oraz o rządzących nimi prawidłowościach, ich źródłach, naturze, 
zmianach i sposobach działania. 

 
Umiejętności: 

06RF-2A_U06 
Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do realizacji 
różnych złożonych zadań w codziennej pracy zawodowej. 

 



Łódź, dnia 08.06.2021 

2 
 

Postawy / Kompetencje: 

06RF-2A_K01 

Student ma świadomość własnych kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego 
uczenia się i rozwoju osobistego oraz rozszerzania wiedzy i umiejętności spoza 
dotychczasowo poznanych dziedzin nauki, inspiruje i zachęca do rozwoju osoby 
ze swojego otoczenia. 

  
 

 
Program praktyk zawodowych: 
 

 
1. zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym podmiotu sektora finansowego przyjmującego na 

praktykę, przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż.; 
2. zapoznanie się ze strukturą organizacyjną podmiotu, obiegiem dokumentów, ich klasyfikacją i 

zasadami przechowywania oraz archiwizowania; 
3. zapoznanie się z kulturą organizacyjną podmiotu przyjmującego na praktykę; 
4. zapoznanie się z działalnością społeczną i gospodarczą podmiotu przyjmującego na praktykę i 

funkcjonującego w sektorze finansów; 
5. identyfikacja specyfiki otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę (m.in. otoczenia 

konkurencyjnego i finansowego z uwzględnieniem oferty oraz pozycji ekonomiczno – 
finansowej na rynkach produktów i usług finansowych); 

6. praktyczne uczestnictwo w działaniach operacyjnych podmiotu przyjmującego na praktykę z 
wykorzystaniem wiedzy teoretycznej zdobytej na kierunku Rynki Finansowe – Doradztwo 
Inwestycyjne; 

7. zapoznanie studenta z metodami oceny funkcjonowania podmiotu przyjmującego na praktykę. 
  
  

Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
dr Anna Lucińska (anna.lucinska@uni.lodz.pl) 
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