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

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

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

Ma podstawową wiedzę o relacjach finansów z innymi pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; zna podstawową terminologię używaną 
w finansach i rachunkowości 

Ma wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, banków, instytucji ubezpieczeniowych, sektora 
finansów publicznych 

Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu finansowego i segmentów rynku finansowego; ma wiedzę o jego instrumentach finansowych 

Rozumie podstawowe teorie pieniądza; ma wiedzę z zakresu mechanizmów kreacji pieniądza; rozumie zasady funkcjonowania systemu 
bankowego i instytucji centralnych regulujących sektor bankowy 

Zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskania danych, pozwalające opisać struktury i instytucje finansowe oraz procesy  
w nich zachodzące; ma wiedzę na temat podstawowych metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w analizach 
ekonomiczno- finansowych 

Zna zasady i standardy rachunkowości; zna zakres ewidencji księgowej; zna zakres sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej oraz 
zasady ich sporządzania 

Ma wiedzę z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw; zna zakres wstępnej analizy sprawozdania finansowego i analizy wskaźnikowej 

Rozumie istotę i funkcję przepływów finansowych w przedsiębiorstwie, ma podstawową wiedzę na temat analizy podstawowych 
sprawozdań finansowych z punktu widzenia ich przydatności w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw 

Zna źródła finansowania działalności gospodarczej i projektów gospodarczych; ma wiedzę w zakresie podejmowania decyzji bieżących 
i strategicznych w przedsiębiorstwach; rozumie występowanie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa i jego otoczeniu 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

Zna zasady i czynności związane z tworzeniem i prowadzeniem małej firmy; ma wiedzę na temat źródeł finansowania sektora MSP 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i finansowe zachodzące w gospodarce, w podmiotach gospodarczych oraz w jednostkach 
samorządowych 

Umie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego oraz merytorycznie zinterpretować wartości wskaźników 
kondycji finansowej jednostki 

Potrafi ocenić przydatność wybranych instrumentów finansowych oraz dokonać wyboru najlepszego instrumentu 

Potrafi podejmować decyzje bieżące i strategiczne w przedsiębiorstwie; umie zarządzać składnikami majątku przedsiębiorstwa; wie gdzie 
można pozyskać środki finansowania tego majątku 

Umie posługiwać się podstawowymi narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie; potrafi wyznaczyć wartość obecną i przyszłą strumieni 
pieniężnych; potrafi ocenić ofertę ubezpieczeniową 

Potrafi prowadzić ewidencję księgową, analizować informacje zawarte na urządzeniach księgowych (kontach) oraz sporządzić sprawozdanie 
finansowe 

Potrafi pozyskać dane do sporządzenia analizy ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa; umie dokonać oceny kondycji finansowej jednostki 
gospodarczej na podstawie sprawozdawczości; potrafi dokonać pomiaru i interpretacji wskaźników finansowych 

Ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

Posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych wraz z interpretacją wyników w zakresie dziedziny nauk 
ekonomicznych i dyscypliny finanse 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role 

Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową 

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę związaną z finansami i rachunkowością 

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych; umie analizować i interpretować potrzebne informacje 

Potrafi doradzić w zakresie problemów finansów i rachunkowości, w szczególności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

 

 
 
 
 
 



 

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  

 

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 

160 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH NA 
STAŻU 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
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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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). 

 

 

 


