Program praktyk studenckich - kierunek Finanse i Rachunkowość
Praktyki studenckie mają umożliwić wykorzystanie wiedzy teoretycznej dotyczącej rachunkowych i
finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, banków,
ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, jednostek samorządu terytorialnego, itp.)
zdobytej w trakcie studiów z rzeczywistością, rezultatem czego będzie uzyskanie doświadczeń,
trudnych do zdobycia wyłącznie w Uczelni.
Celem studenckich praktyk zawodowych na kierunku Finanse i Rachunkowość jest praca na
stanowiskach umożliwiających dogłębne poznanie i nabycie umiejętności prowadzenia działań w
obszarze rachunkowości i finansów dla przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej oraz
podmiotów sektora finansowego. Szczególnie istotne jest zapoznanie z:
1. aktami prawnymi, statutowymi i przepisami regulaminowymi podmiotu oraz jego strukturą
organizacyjną,
2. procedurami funkcjonowania i dokumentowania jednostki,
3. realizacją zadań operacyjnych,
4. sprawozdawczością i kontrolą wewnętrzną oraz wewnętrzną,
5. wymogami kompetencyjnymi i kwalifikacjami na poszczególnych stanowiskach pracy,
6. relacjami z otoczeniem zewnętrznym,
7. zasadami finansowania i budżetowania wewnętrznego,
8. strategią, programami i planami rozwoju jednostki.
Dla zaliczenia praktyk, Praktykant przygotowuje i przyjęcie raportu przedstawiającego formalne i
merytoryczne aspekty praktyki, w tym zdobyte doświadczenia i umiejętności, problemy, w
rozwiązywaniu których praktykant brał udział, ewentualny Jego wkład w ich rozwiązanie, udział w
ewentualnych badaniach i ekspertyzach, ankiety i wywiady przezeń przeprowadzone itp. Raport
poświadczony przez opiekuna praktyk z ramienia podmiotu, w którym się one odbywają,
przedkładany jest do akceptacji merytorycznej i formalnej Dziekanowi Wydziału Menedżerskiego i
Nauk Technicznych, co oznacza zaliczenie praktyk.
Program praktyk:
1. Spotkanie z opiekunem wyznaczonym przez dany podmiot w którym odbywają się praktyki,
ustalenie z nim przebiegu praktyk, wzajemnych oczekiwań stron oraz zapoznanie się z
komórkami organizacyjnymi, w których odbywać się będzie praktyka.
2. Zapoznanie się z misją, wizją, dokonaniami i planami podmiotu poprzez przestudiowanie
odpowiedniej dokumentacji (statutu, regulaminów, sprawozdań z działalności organów
statutowych, sprawozdań finansowych, planów) celem późniejszej identyfikacji mocnych i
słabych stron podmiotu oraz szans i zagrożeń rozwojowych.
3. Identyfikacja wspomnianych wyżej pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania
podmiotu, konsultacja poczynionych ustaleń z opiekunem praktyki i sporządzenie raportu,
dokumentującego tę część praktyk.
4. Zapoznanie się z miejscem zajmowanym w strukturze organizacyjnej przez komórkę, w której
odbywa się praktyka, jej celami, zadaniami, organizacją wewnętrzną, obiegiem dokumentów w
jej ramach i poza nią, problemami, z którymi się stykają jej pracownicy.
5. Wybór do pogłębionych analiz najważniejszych problemów w obszarze szeroko pojętych
finansów i rachunkowości i uzyskanie opinii opiekuna na temat ich rangi.
6. Dogłębna analiza – przy pomocy badania dokumentów, rozmów, ewentualnych ankiet i
wywiadów – wybranych problemów w celu podjęcia próby ich rozwiązania przydatnej danej
komórce i ewentualnie podmiotowi.
7. Przygotowanie raportu z części praktyki w konsultacji jego konkluzji z opiekunem ze strony
podmiotu.

8. Sporządzenie raportu z całego przebiegu praktyk zawierającego treści, o których mowa w
sposobie zaliczenia praktyk i uzyskanie poświadczenia na temat przebiegu praktyk i zdobytych
w ich trakcie doświadczeń od opiekuna.
Podczas odbywania praktyki student powinien zrealizować trzy zasadnicze efekty kształcenia:
1. Zdobyć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów sektora finansowego,
przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej, w których odbywa praktykę.
2. Wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów i rachunkowości celu
skutecznej realizacji zadań w ramach praktyki zawodowej.
3. Zdobyć kompetencje przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i
instytucjach funkcjonujących w gospodarce rynkowej - odpowiedzialnie przygotować się do
swojej pracy oraz zaplanować i wykonać różnorodne zadania.

