
 Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Praktyka II (RP) 
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

2 4 9 
Praktyka  270 270 

 

Cele kształcenia: 
Cel1 Pogłębienie wiedzy związanej z finansami, rachunkowością oraz mechanizmami funkcjonowania podmiotu w przekroju  

wszystkich jej podstawowych procedur, funkcji lub/i zasobów. 

Cel2 Nabycie umiejętności diagnozy oraz oceny zjawisk finansowych zachodzących w podmiocie,  oceny sytuacji 
finansowej podmiotu, identyfikowania elementów organizacji rachunkowości,  rozpoznawania i dokumentowania  
zdarzeń gospodarczych. 
Cel3 Kształcenie umiejętności praktycznych nabywanych w procesie kształcenia na kierunku Finanse,  Rachunkowość i 
Podatki, a także umiejętności komunikacji interpersonalnej. 

 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Zaliczony trzeci semestr studiów na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki oraz zaliczona praktyka                   
z semestru drugiego. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 K1F_W04 

K1F_W05 

K1F_U06 

K1F_K01 

K1F_K03 

K1F_K05 

Zna zasoby i funkcje podmiotu, rodzaje dokumentów, sprawozdań finansowych oraz 
wykorzystywane przez podmiot programów finansowo- rachunkowych. 

EK2 
Posiada podstawowe umiejętności obserwowania oraz identyfikowania elementów 

organizacji rachunkowości. 

EK3 
Student potrafi rozpoznawać i oceniać zdarzenia gospodarcze, określić zasady  ich 
dokumentowania i ujmowania w księgach rachunkowych. 

EK4 
Student dobrze porozumiewa się z przełożonymi, współpracownikami, wykazuje się 
umiejętnością komunikacji interpersonalnej. 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: praktyka 

Kod Tematyka zajęć 

p1 
Umożliwienie studentowi zaznajomienia się z podstawowymi zasobami organizacji (ludzkie, rzeczowe, 

finansowe, informatyczne) 

p2 
Zapoznanie studenta z procedurami postępowań prowadzonych przez jednostkę, udział studenta w analizie 
wniosków oraz przygotowywaniu stosownych decyzji. 

p3 
Zapoznanie studenta z  zakładowym planem kont, zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym 
ewidencjonowania majątku, rozliczeń jednostki,  kosztów, przychodów oraz  z zasadami ustalania wyniku 
finansowego. 

p4 
Zapoznanie studenta z podstawowymi dokumentami i sprawozdaniami finansowymi oraz wykorzystywanymi 

programami finansowo- rachunkowymi przez jednostkę. Aktywny udział studentów w powyższych pracach 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Praktyka zawodowa 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: Zaliczenie na ocenę Karty Przebiegu Praktyki przez Opiekuna Praktyki w zakładzie.  
OP2: Zaliczenie na ocenę praktyki przez Opiekuna Praktyki na Wydziale na podstawie Karty Przebiegu 

Praktyki oraz sprawozdania z praktyki. 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  280 

Łączna liczba punktów ECTS: 9 

 


