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Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Finanse i Rachunkowość (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 Finanse i Rachunkowość, stopień I, studia 
stacjonarne. 
 
Wymiar praktyk: 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) w trybie praktyk ciągłych realizowane po 
czwartym semestrze. Preferowany termin to okres wakacyjny. Formalne rozliczenie praktyk dokonuje 
się w semestrze piątym tj. w sesji zimowej. 
 
Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki na kierunku finanse i rachunkowość powinny 
być podejmowane przez studenta w wybranym podmiocie gospodarczym o charakterze publicznym, 
społecznym, akademickim lub prywatnym. Mogą być realizowane w kraju lub za granicą, pod 
warunkiem, że profil praktyk jest zgodny z profilem kierunku i odpowiada efektom uczenia 
przypisanym dla kierunku finanse i rachunkowość. Rekomenduje się: działy finansowe w 
przedsiębiorstwach, urzędach miast/gmin, jednostki budżetowe, firmy consultingowe i audytorskie, 
biura rachunkowe, banki, firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe, instytucje rynku finansowego 
(np. domy maklerskie, SKOK-i, banki spółdzielcze). 
 
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: 

06FB-1A_W01  
Student zwiększa zasób wiedzy z obszaru finansów, rachunkowości oraz dziedzin 
pokrewnych zdobytej w trakcie studiów. 

06FB-1A_W04  
Student posiada wiedzę w zakresie systemu finansowego oraz zjawisk i relacji 
zachodzących pomiędzy jego poszczególnymi elementami. 

06FB-1A_W05 
Student zna i rozumie rolę człowieka w systemie gospodarczym, ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania finansami. 

06FB-1A_W06 
Student zna narzędzia i programy księgowe, funkcjonalności systemów CRM i 
innych aplikacji finansowych do zarządzania finansami i bazami danych w 
przedsiębiorstwie.  

06FB-1A_W07 
 

Student posiada i stosuje wiedzę na temat zasad gromadzenia i prezentowania 
danych finansowych. 

06FB-1A_W08 
 

Student rozumie podstawy prawno – finansowe funkcjonowania poszczególnych 
podmiotów działających w warunkach gospodarczych. 

06FB-1A_W09 Student zna naturę wybranych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych. 

06FB-1A_W10 
 

Student rozumie procesy finansowe zachodzące w gospodarcze oraz zna 
przyczyny i skutki ich występowania. 

06FB-1A_W11 
 

Student posiada wiedzę w zakresie aktualnych przemian w gospodarce oraz 
procesów ją kształtujących. 
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06FB-1A_W13 
 

Student ma wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz czynników ją kształtujących, 
z uwzględnieniem finansów i rachunkowości. 

 
Umiejętności: 

06FB-1A_U01 
Student potrafi na podstawie posiadanej wiedzy dokonać obserwacji procesów 
gospodarczych i zjawisk finansowych zachodzących w środowisku pracy. 

06FB-1A_U02 
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane niezbędne do 
codziennej pracy w otoczeniu związanym z finansami lub rachunkowością. 

06FB-1A_U03 
Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów 
gospodarczych i zjawisk finansowych zachodzących w miejscu realizacji praktyk i 
jego otoczeniu. 

06FB-1A_U05 
Student potrafi skonfrontować wiedzę teoretyczną z dziedziny finansów i 
rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem i potrafi ją zastosować do 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. 

06FB-1A_U06 
  

Student wykorzystuje posiadaną wiedzę podczas rozwiązywania dylematów 
związanych z finansami i/lub rachunkowością w codziennej pracy zawodowej. 

06FB-1A_U07 
  

Student wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną podczas rozwiązywania 
problemów w środowisku pracy oraz gromadzi doświadczenia niezbędne w 
przyszłej pracy zawodowej. 

06FB-1A_U08 
Student potrafi podejmować decyzje finansowe w oparciu o dane związane z 
szeroko pojętą rachunkowością i finansami oraz kategoriami finansowymi. 

06FB-1A_U10 

Student potrafi krytycznie oceniać społeczne i ekonomiczne konsekwencje decyzji 
finansowych podejmowanych przez podmioty działające w ramach szeroko 
pojętego sektora finansowego. Samodzielnie pozyskuje najnowszą wiedzę 
związaną ze wspomnianym zakresem. 

 
Postawy / Kompetencje: 

06FB-1A_K01 
Student ma świadomość znaczenia finansów w funkcjonowaniu podmiotów 
działających w realiach rynkowych. 

06FB-1A_K02 
Student wykazuje inicjatywę i samodzielność w działalności zawodowej, a kiedy to 
konieczne umiejętność współpracy. 

06FB-1A_K03 
Student wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania 
praktycznych problemów i kreatywnego działania postępując zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej. 

06FB-1A_K04 
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu, potrafi działać profesjonalnie oraz postępując zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej 

06FB-1A_K05 

Student docenia znaczenie posiadanej wiedzy dla utrzymania i rozwoju 
prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, jest gotów uczestniczyć w 
przygotowaniu projektów społecznych, jest otwarty na współpracę z otoczeniem, 
oraz potrafi przewidywać skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności 

06FB-1A_K06 
Student wykazuje zdolność do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z 
dziedziny finansów i rachunkowości oraz rozwoju zawodowego w obszarze 
realizowanych praktyk. 

06FB-1A_K07 
 

Student myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, jest otwarty na zmiany i aktywnie 
poszukuje możliwości wprowadzania zmian 
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Program praktyk zawodowych: 
 

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

przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż. oraz ochronie danych osobowych; 
2. Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną podmiotu, obiegiem dokumentów (w 

szczególności dokumentów o charakterze finansowym lub księgowym), ich klasyfikacją i 
zasadami przechowywania oraz archiwizowania z zaznaczeniem roli tego typu działań dla 
działów związanych z finansami lub rachunkowością; 

3. Zapoznanie studenta z kulturą organizacyjną podmiotu przyjmującego na praktykę, organizacją 
pracy oraz specyfiką pracy w dziale podmiotu związanym z finansami lub rachunkowością; 

4. Zapoznanie studenta z działalnością społeczną i gospodarczą podmiotu przyjmującego na 
praktykę, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania działań z dyscypliną finansów lub 
rachunkowości; 

5. Identyfikacja przez studenta specyfiki otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę (m.in. 
otoczenia konkurencyjnego i finansowego). Zapoznanie studenta z aktami prawnymi wiążącymi 
działanie danego podmiotu przyjmującego na praktykę oraz podmiotów zajmujących się 
podobną działalnością w ramach szeroko pojętych finansów lub rachunkowości. 

6. Identyfikacja procesów planowania działań w podmiocie przyjmującym na praktykę, w tym 
procesów finansowych, rachunkowych czy przepływu informacji mających wpływ na 
podejmowanie decyzji i realizację celów firmowych; 

7. Identyfikacja narzędzi w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi w 
podmiocie przyjmującym na praktykę, w tym systemów, programów oraz narzędzi 
analitycznych, np. programy ERP, programy księgowe, programy o profilu finansowym 
związane z gospodarowaniem zasobami;   

8. Identyfikacja zarządzania zasobami informacyjnymi i finansowymi oraz organizacji procesów 
decyzyjnych o charakterze finansowo-księgowym w podmiocie przyjmującym na praktykę; 

9. Praktyczne uczestnictwo w pracach zespołów projektowych, analitycznych, posługując się 
narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w danej firmie/instytucji do procesów 
związanych z szeroko pojętymi finansami lub rachunkowością; 

10. Zapoznanie studenta z metodami oceny funkcjonowania podmiotu przyjmującego na praktykę. 
 
 

 
Opiekunowie Studenckich Praktyk Zawodowych: 
mgr Dariusz Adrianowski (dariusz.adrianowski@uni.lodz.pl )  
dr Katarzyna Miszczyńska (katarzyna.miszczynska@uni.lodz.pl) 
 
 

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/dariusz.adrianowski@uni.lodz.pl
mailto:katarzyna.miszczynska@uni.lodz.pl

