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……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Ekonomia, I stopień (LIC) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych kategorii i procesów makro i mikroekonomicznych 

Ma wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki, w tym gospodarki żywnościowej na poziomie kraju i regionu oraz 
narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej i społecznej 

Ma podstawową wiedzę o przestrzennym zróżnicowaniu gospodarki oraz współczesnych strukturach gospodarczych i politycznych 
na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-żywnościowego 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą elementów systemu finansowego, instytucji i rynków finansowych 

Zna podstawowe mechanizmy ekonomiczne działające w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz reguły międzynarodowej 
polityki handlowej 

Zna zagadnienia z zakresu integracji rynków i polityk w Unii Europejskiej (w tym Wspólnej Polityki Rolnej) oraz finansowych aspektów 
działania UE 

Ma wiedzę ogólną w zakresie stosowania metod statystyki i ekonometrii w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych 

Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania, zarządzania oraz finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz 
jednostek samorządu terytorialnego 

Zna podstawowe prawidłowości oraz zadania i uwarunkowania polityki gospodarczej i społecznej, a także narzędzia służące realizacji tych 
zadań w zakresie kierunku i specjalności studiów 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

Umie interpretować podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarkę w skali makroekonomicznej oraz scharakteryzować bieżącą 
sytuację w gospodarce światowej 

Umie wyjaśnić znaczenie poszczególnych instytucji finansowych w systemie finansowym 

Potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą, w zakresie stosowanych narzędzi polityki gospodarczej w kraju i regionie 

Potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ekonomiczne występujące w polityce handlowe 

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu integracji europejskiej, analizować bieżące funkcjonowanie UE oraz 
aplikować o fundusze UE 

Potrafi posługiwać się podstawowymi miarami statystycznymi oraz budować i interpretować proste modele ekonometryczne 

Potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując metody analizy finansowej 
i zarządzania strategicznego oraz formułować możliwe strategie ich działania 

Posiada umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego zgodne z poziomem B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

Potrafi funkcjonować w środowisku gospodarki rynkowej 

Posiada zdolność upowszechniania wiedzy ekonomicznej w różnych środowiskach oraz oceny stanu gospodarki i efektów stosowanej polityki 
gospodarczej 

Potrafi doradzić w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz działalności jednostek samorządu terytorialnego 

Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową oraz przygotowany do pełnienia roli lidera 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w życiu gospodarczym 

 

B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 
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C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

160 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....……

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r., 
w każdym tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godzin dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej niż 
8 godzin dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach (pod 
podpisami).  
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UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

…………………………………………………… 

PODPIS i PIECZĘĆ REALIZATORA 

STAŻU (PRACODAWCA) 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na uwagi:  
należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-wymagane jest przeprowadzenie badań lekarskich (informacja o zakresie badań na minimum 7 dni  przed stażem). 

 

 

 


