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Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Ekonomia (st. stacjonarne 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 stacjonarne. 
 
Wymiar praktyk: Praktyki powinny odbywać się w trybie ciągłym przez 4 tygodnie (minimum 120 
godzin). Studenci powinni odbywać praktyki w okresie wakacyjnym po czwartym semestrze studiów 
lub w trakcie semestru piątego, jeśli odbywanie praktyk nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi. 
Formalnego rozliczenia praktyk dokonuje się w czasie sesji zimowej następującej po piątym semestrze 
studiów. 
 
Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Student kierunku Ekonomia może realizować praktyki w 
różnego rodzaju podmiotach gospodarczych, a także instytucjach reprezentujących sektor publiczny. 
M.in. w instytucjach sektora finansowego (np. bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach 
inwestycyjnych), biurach księgowych, centrach usług wspólnych, firmach konsultingowych  
i outsourcingowych, instytucjach sektora publicznego (np. jednostkach samorządu terytorialnego, ZUS, 
uczelniach publicznych), a także w instytucjach o innych obszarach działalności pod warunkiem, że 
wykonywane podczas praktyk zadania i obowiązki związane są z szeroko rozumianym profilem 
studiów. Praktyki mogą być odbywane zarówno w podmiotach krajowych, jak i zagranicznych. 
 
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. 

 
 
 
 



Łódź, dnia 08.06.2021 

2 
 

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: 

a. z regulaminami i przepisami obowiązującymi studenta w instytucji odbywania praktyki (np. 
bhp i ppoż., ochrony danych osobowych); 

b. z bezpośrednimi współpracownikami; przedstawienie struktury organizacyjnej podmiotu, 
siedziby organizacji; 

c. z kulturą organizacyjną podmiotu przyjmującego na praktykę; 
d. ze specyfiką działalności gospodarczej i/lub społecznej instytucji, jak również otoczenia 

podmiotu przyjmującego na praktykę; 
e. z wykorzystywanym w danej jednostce specjalistycznym oprogramowaniem; 
f. z jego obowiązkami i zadaniami, jakie będzie wykonywał w trakcie trwania praktyki, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania metod analizy ekonomicznej; 
g. ze sposobami zarządzania oraz organizacji procesów decyzyjnych w podmiocie przyjmującym  

na praktykę; 
h. z metodami oceny pracowników podmiotu przyjmującego na praktykę, w tym oceny pracy 

studenta w czasie praktyki. 
2. Realizacja praktyki - obserwacja oraz stopniowe uczestniczenie studenta w zleconych pracach 

związanych  
z bieżącą działalnością jednostki. Student otrzymuje systematyczną informację zwrotną od 
opiekuna praktyk/bezpośredniego przełożonego dotyczącą pracy studenta. 

3. Posumowanie i ocena odbytej praktyki ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów 
uczenia się, słabych i mocnych stron zrealizowanej praktyki zawodowej. 

 
 
Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
dr Katarzyna Piłat (katarzyna.pilat@uni.lodz.pl) 
 

mailto:katarzyna.pilat@uni.lodz.pl

