
Łódź, dnia 08.06.2021 

1 
 

Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Finanse i Biznes Międzynarodowy (st. stacjonarne I st.) 

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Niniejszy Program stanowi dopełnienie Zasad ogólnych studenckich praktyk zawodowych na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ dla kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy, studia stacjonarne I 
stopnia.    

Informacje wstępne: Celem praktyk zawodowych na kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy jest 
wzmacnianie efektów uczenia się poprzez praktyczne zastosowanie i weryfikację wiedzy zdobytej przez 
studentów/ki w trakcie studiów zawodowych (licencjackich). Student/ka zobowiązany/a jest pogłębić 
swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o doświadczenia i naukę związaną z realizacją 
kierunkowych praktyk zawodowych.  

Wymiar praktyk: 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) w trybie praktyk ciągłych po IV semestrze w 

okresie wakacyjnym. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się po semestrze V w sesji zimowej. 

Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki na kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy 
mogą być podejmowane w wybranym przez Studenta/kę podmiocie o charakterze publicznym, 
prywatnym lub pozarządowym oraz w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność w kraju lub 
za granicą, pod warunkiem, że profil praktyk jest zgodny z profilem kierunku.  Praktyki mogą odbywać 
się w kraju lub za granicą, w oddziałach i filiach przedsiębiorstw międzynarodowych, instytucjach 
finansowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, firmach produkcyjnych i usługowych, działach 
finansów i biznesu międzynarodowego przedsiębiorstw oraz w instytucjach publicznych. Studenci mają 
możliwość zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych także poprzez wyjazd na zagraniczne 
praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+.  
 
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: 

06FBM_A_W01 Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i ich miejscu 
w systemie nauk, w tym w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

06FBM_A_W02 Student/ka zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową  
i uporządkowaną wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, oraz 
z  dyscyplin komplementarnych, dotyczącą mechanizmów i zasad 
funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych 
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06FBM_A_W03 Student/ka ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach 
systemów finansowych funkcjonujących zarówno w skali krajowej, 
międzynarodowej jak i międzykulturowej – rynków, instytucji i podmiotów oraz 
relacji zachodzących między nimi 

06FBM_A_W04 Student/ka ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej 
specjalności na kierunku finanse i biznes międzynarodowy 

06FBM_A_W05 Student/ka zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości, 
w tym zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego, szczególnie 
w odniesieniu do rynków finansowych, zarówno w aspekcie krajowym, jak  
i międzynarodowym   

06FBM_A_W06 Student/ka dysponuje podstawową i uporządkowaną wiedzą z zakresu 
podstawowych obszarów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa,  
w tym na rynku międzynarodowym 

06FBM_A_W07 Student/ka posiada podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce 
podejmującej decyzje ekonomiczne, działającej w strukturach społeczno-
ekonomicznych, w szczególności w przedsiębiorstwach działających na rynkach 
międzynarodowych 

06FBM_A_W09 Student/ka ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm (prawnych, 
organizacyjnych, etycznych) funkcjonowania międzynarodowych rynków 
finansowych i rządzących nimi prawidłowościach, ich źródłach, naturze  
i zachodzących w nich zmianach 

06FBM_A_W12 Student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego 

06FBM_A_W13 Student/ka zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych  
w obszarze finansów i biznesu międzynarodowego 

06FBM_A_W14 Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania podmiotem 
gospodarczym na rynku międzynarodowym, w tym wiedzę z zakresu koncepcji  
i narzędzi marketingowych wykorzystywanych w tym zarządzaniu 

 
 
Umiejętności: 

06FBM_A_U01 Student/ka potrafi obserwować i prawidłowo interpretować zjawiska 
ekonomiczne, właściwie analizować przyczyny i  przebieg procesów 
gospodarczych, z zastosowaniem narzędzi standardowych w naukach 
ekonomicznych 

06FBM_1A_U02 Student/ka umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną  w praktyce,  
w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku 
międzynarodowym (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku 
finanse i biznes międzynarodowy) 

06FBM_A_U03 Student/ka potrafi identyfikować i interpretować podstawowe problemy  
i procesy zachodzące na międzynarodowych rynkach finansowych, ich 
przyczyny i przebieg 
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06FBM_A_U05 Student/ka prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i 
standardami w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności 
przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych (w powiązaniu  
z wybraną  specjalnością na kierunku finanse i biznes międzynarodowy) 

06FBM_1A_U06 Student/ka umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz potrafi 
sprawnie rozwiązywać problemy zawodowe 

06FBM_1A_U08 Student/ka potrafi wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym 
informatyczne i techniki pozyskiwania danych, i na tej podstawie potrafi 
podejmować właściwe decyzje inwestycyjne 

06FBM_A_U09 Student/ka prawidłowo posługuje się pojęciami z zakresu finansów 
międzynarodowych i biznesu międzynarodowego (w powiązaniu z wybraną 
specjalnością na kierunku finanse i biznes międzynarodowy) 

06FBM_A_U11 Student/ka potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego  
z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz określić prawidłowo ich 
konsekwencje 

06FBM_A_U12 Student/ka potrafi zawierać i realizować transakcje na rynku 
międzynarodowym, wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia 
transakcji, analizować i oceniać przebieg transakcji 

06FBM_A_U13 Student/ka posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, 
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach różnych 
autorów i/lub danych statystycznych; posiada umiejętność przygotowania 
prac pisemnych i wystąpień w języku polskim i angielskim dotyczących 
wybranych zagadnień z zakresu finansów i biznesu międzynarodowego, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

 
 
Kompetencje społeczne: 

06FBM_1A_K01 Student/ka zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej 
wiedzy i umiejętności; wyznacza kierunki własnego rozwoju i uczenia się 

06FBM_1A_K02 Student/ka potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role 
zespołowe, posiada elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają 
na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
zawodowych 

06FBM_1A_K03 Student/ka potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność  
za podejmowane działania 

06FBM_1A_K04 Student/ka prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  
z wykonywaniem zawodu 

06FBM_1A_K05 Student/ka potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji 
indywidualnych i grupowych zadań projektowych dotyczących funkcjonowania 
współczesnych podmiotów gospodarczych i podejmowania decyzji 
inwestycyjnych 

06FBM_1A_K06 Student/ka potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny 

06FBM_1A_K07 Student/ka ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym  
w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów  
i kultur; kieruje się społeczną odpowiedzialnością 
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Program praktyk zawodowych: 
 

 
1. Zapoznanie Studenta/ki z regulaminem wewnętrznym podmiotu przyjmującego na praktykę, 

przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż.; 
2. Zapoznanie Studenta/ki ze strukturą organizacyjną podmiotu, obiegiem dokumentów, ich 

klasyfikacją i zasadami przechowywania oraz archiwizowania; 
3. Zapoznanie Studenta/ki z kulturą organizacyjną podmiotu przyjmującego na praktykę; 
4. Zapoznanie Studenta/ki z działalnością społeczną i gospodarczą podmiotu przyjmującego na 

praktykę; 
5. Identyfikacja przez Studenta/ki specyfiki otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę (m.in. 

otoczenia konkurencyjnego i finansowego), w tym także międzynarodowych aspektów prawno-
organizacyjnych i kulturowych tego otoczenia; 

6. Identyfikacja procesów planowania działań w podmiocie przyjmującym na praktykę, zwłaszcza 
procesów związanych z przepływami międzynarodowymi; 

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 (zwłaszcza tych o zasięgu międzynarodowym) w podmiocie przyjmującym na 
praktykę; 

9. Praktyczne uczestnictwo w działaniach operacyjnych podmiotu przyjmującego na praktykę; 
10. Zapoznanie Studenta/ki z metodami oceny funkcjonowania podmiotu przyjmującego na 

praktykę. 
 
 

Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz (iwona.bujnowicz@uni.lodz.pl) 
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