
 Karta Modułu Kształcenia  
 

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

Nazwa modułu kształcenia: Praktyka I 
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

1 2 9 
Praktyka  270 270 

 

Cele kształcenia: 
Cel1. Poznanie wewnętrznych powiązań i kanałów informacyjnych w strukturze organizacyjnej podmiotu (jednostki) . 
Cel2. Zaznajomienie studenta z organizacją podmiotu (jednostki), formą organizacyjno -prawną i strukturą organizacji. 
Cel3. Zapoznanie się z oprogramowaniem i urządzeniami technicznymi stosowanymi w zakładzie pracy. 
Cel4. Poznanie zadań realizowanych przez dział (działy), w którym odbywana jest praktyka. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Zaliczony pierwszy semestr studiów. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 
K1F W04  

K1F U01 

K1F U05 

K1F K03 

K1F K01 

K1F K05 

Student zna narzędzia i kanały związane z przepływem informacji w organizacji. 

EK2 
Potrafi identyfikować organizację podmiotu, jego formę organizacyjno-prawną oraz 
zachodzące w nim procesy. 

EK3 
Potrafi korzystać z urządzeń oraz programów komputerowych usprawniających pracę 
administracyjno-biurową w zakładzie. 

EK4 Pomaga przy wykonywaniu wybranych zadań przypisanych do działu (działów). 

EK5 
Student dobrze porozumiewa się z przełożonymi, współpracownikami, wykazuje się 
umiejętnością komunikacji interpersonalnej. 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: praktyka 

Kod Tematyka zajęć 

p1 
Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną na poziomie organizacji i poszczególnych jednostek 

organizacyjnych a także przedmiotem działalności i formą organizacyjno-prawną. 

p2 
Umożliwienie studentowi obserwacji i identyfikacji wewnętrznych powiązań, narzędzi i kanałów przepływu 
informacji  

p3 
Zapoznanie studenta z organizacją pracy administracyjno-biurowej oraz wykorzystywanymi przez jednostkę 
systemami informatycznymi. Aktywny udział studentów w powyższych pracach 

p4 
Umożliwienie obserwacji, a następnie wykonywania wybranych, prostych czynności w ramach działu z 
wykorzystaniem urządzeń technicznych i programów komputerowych.   

 

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 

 


