
 

Studiujesz - praktykuj II. Program stażowy dla Studentów WES 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S023/17 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań  

 

Załącznik nr 9b do Regulaminu rekrutacji i udziału w płatnych stażach zawodowych  

 

 
 
 

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

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

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

Zna mikroekonomię i makroekonomię na poziomie zaawansowanym 

Zna oddziaływanie teorii i nurtów ekonomii na funkcjonowanie i rozwój współczesnej gospodarki i wynikające z nich programy gospodarcze 

Zna zależności występujące w gospodarce narodowej, narzędzia i instrumenty ekonomiczne stosowane w skali makroekonomicznej 

Ma znajomość krajowych i międzynarodowych instytucji ekonomicznych i ich znaczenia dla funkcjonowania gospodarki 

Wykazuje znajomość metod badawczych stosowanych w naukach ekonomicznych oraz orientację w literaturze ekonomiczno-społecznej 

Ma wiedzę z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii 

Zna przepisy prawne i czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej 

Ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania oraz prawidłowości rozwoju sektora rolno-żywnościowego 

Zna specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sektorze agrobiznesu i rozumie przesłanki, cele oraz narzędzia polityki rolno-
żywnościowej 

Zna i rozumie specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sektorze turystycznym 

Ma wiedzę na temat metod finansowania turystyki oraz pozyskiwania środków publicznych na jej rozwój 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym 

Zna metody diagnozy oraz oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie 

Zna i rozumie znaczenie rozwoju regionalnego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju 

Zna podstawową terminologię oraz ma wiedzę o regułach, zasadach, środkach i metodach prowadzenia polityk Unii Europejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności oraz polityki regionalnej 

Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia teoretyczne dotyczące programowania rozwoju regionalnego i aplikacji o środki publiczne związane            
z rozwojem regionalnym 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

Potrafi zinterpretować podstawowe wskaźniki charakteryzujące współczesną gospodarkę oraz na ich podstawie ocenić sytuację społeczno-
gospodarczą 

Ma umiejętność praktycznego stosowania wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej do analizy problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- 
i makroekonomicznej 

Potrafi konstruować modele ekonometryczne oraz na ich podstawie diagnozować i prognozować przebieg zjawisk i procesów gospodarczych 

Potrafi wybrać i wykorzystać metody analizy mikrekonomicznej w podejmowaniu podstawowych decyzji menedżerskich 

Potrafi stosować podstawowe metody związane z gospodarowaniem kadrami w przedsiębiorstwie, analizować studia przypadku 
i interpretować je w zależności od sytuacji prawnej, społecznej i ekonomicznej prezentowanego w nich podmiotu 

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

Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska gospodarcze wymagające działań polityki rolnej oraz ocenić rozwiązania przyjmowane 
w ramach tej polityki 

Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk na rynku rolno-żywnościowym oraz wykorzystywać tę wiedzę w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w sektorze agrobiznesu 

Potrafi zidentyfikować podstawowe problemy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze turystycznym oraz zna sposoby 
ich rozwiązywania 

Potrafi przeprowadzić analizę potencjalnych źródeł finansowania działalności turystycznej oraz aplikować o środki publiczne związane 
z rozwojem turystyki 

Potrafi krytycznie ocenić prowadzoną politykę finansową państwa oraz stan finansów publicznych w kraju oraz jej znaczenie dla sektora 
rolno-żywnościowego 

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami do podejmowania decyzji gospodarczych ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw agrobiznesu 

Potrafi przeprowadzić analizę finansową podmiotu gospodarczego oraz udzielić odpowiednich rekomendacji z uwzględnieniem specyfiki 
sektora rolno-żywnościowego 

Posiada umiejętność krytycznej oceny prowadzonej polityki w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności oraz 
polityki regionalnej 

Potrafi identyfikować kierunki rozwoju i narzędzia wspomagania jednostek terytorialnych oraz aplikować o środki publiczne związane 
z rozwojem regionalnym 

Potrafi przygotować strategię rozwoju i promocji wybranego regionu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

Potrafi propagować wiedzę na temat teorii oraz modeli we współczesnej gospodarce i wynikających z nich programów gospodarczych 

Ma świadomość etycznych zachowań zawodowych i pełnionej roli społecznej 

Potrafi doradzać z zakresu usług oferowanych przez instytucje rynkowego systemu finansowego 

Potrafi doradzić w zakresie problemów związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej 
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Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Potrafi formułować opinie i wypowiedzi oraz współpracować w grupie w celu rozwiązania określonego problemu 

Rozumie i potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie sektora rolno- żywnościowego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju 

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów zajmujących się polityką rolno-żywnościową 

Potrafi doradzić w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze turystycznym 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu przygotowania projektów związanych z rozwojem turystyki w regionie 

Potrafi doradzić w zakresie zarządzania finansami podmiotów gospodarczych w sektorze rolno- żywnościowym; 

Potrafi pracować w grupie zadaniowej dokonującej diagnozy stanu finansów podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki 
przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym 

Rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki i konsekwencje decyzji politycznych z zakresu polityki spójności i polityki regionalnej Unii Europejskiej 

Jest świadomy skutków integracji Polski z Unią Europejską i jest przygotowany do dyskusji na ten temat oraz wykorzystania środków 
z funduszy UE 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu określenia strategii rozwoju i promocji wybranego regionu 

 

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) 

 
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 

320 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r.,  
w każdym tygodniu trwania staży 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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ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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). 

 

 

 


