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A. Cel przedmiotu

Celem praktyki zawodowej jest wsparcie i rozwinięcie umiejetności praktycznego zastosowanie zdobytej wiedzy z
zakresu finansów i rachunkowości. Praktyka trwa przez 4 tygodnie i powinna odbywac sie przede wszystkim w
instytucjach finansowych ( regulowanych i nieregulowanych) lub w dziale finansowym, ksiegowym, analitycznym w
instytucjach niefinansowych. Student powinien nakierowac sie na doskonalenie umietnosci z zakresu podstawowego
zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
B. Program przedmiotu

Rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania finansami w bankowości, ubezpieczeniach, finansach
publicznych i innym segmentach systemu finansowego. Możliwość doskonalenia zdobytej wiedzy i jej zastosowanie w
praktycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Rozpoznawania zjawisk finansowych, diagnozowanie problemów w
dziedzinie finansów i poszukiwanie optymalnych rozwiązań w instytucjach i na rynkach finansowych.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu finansów i bankowości w stopniu umożliwiającą
identyfikacje zjawisk istotnych z zakresu oceny kondycji finansowo-ekonomicznej podmiotu
rynkowego
Student zna specyfikę roznych typów i rodzajów instytucji finansowych
Student posiada podstatową wiedze z zakresu instytucji, instrumnetów i rynkow finansowych
Student potrafi zdobytą wiedzę zastosować do rozwiązania konkretnych zdarzeń finansowych i
ekonomicznych
Student posiada umietenosci praktyczne potwierdzone co najmniej 0,5 rocznym zatrudnieniem
w instytucji finansowej lub 1 rocznym stazem pracy w instytucjach niefinansowych w dziale
finansowych lub ksiegowosci
Student wykazuje sie umiejętnościami analitycznymi w zakresie przygotowania raportów i
analiz finansowych lub ksiegowych
Student potrafi funkcjonować w zespole pracowniczym, pełniąc rózną rolę
Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, przedsiębiorczy i etyczny
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D. Semestralny plan zajęć

1

-Zapoznanie się ze specyfika przedsiebiorstwa, w ktorym odbywa sie praktyka

2

- Identyfikacja specyfiki i zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa

3

-Zapoznanie sie z zasadami organizacji pracy w przedsiębiorstwie,

4

-Zapoznanie sie z organizacja pracy w dziale finansowym i księgowym

5

- Zapoznanie sie z zasadami księgowymi w przedsiębiorstwie

6

-Identyfikacja możliwych do wykorzystania źródeł finansowania i lokowania nadwyżek
finansowych

7

-Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zasad księgowania i zarzadzania finansami w
przedsiębiorstwie

8

-Nabycie umiejętności analitycznych - analizy finansowe i ekonomiczne w przedsiebiorstwie

9

-Zapoznanie sie z zasadami ewidencji środków trwałych i pozycji finansowych

10

-Zapoznanie sie z oprogramowaniem ksiegowym i finansowym wykorzystywanym w
przedsiebiorstwie

11

-Doskonalenie umiejętności pracy w zespole

12

-Uczestnictwo w realizacji zadań zleconych

13

-Nabycie umiejętnosci praktycznych z zakresu finansow i rachunkowosci

14

-Przygotowania sprawozdania z odbycia praktyki zawodowej

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

Bieżaca prasa z dziedziny finansów

F. Literatura uzupełniająca

Prasa ogólna/powszechna - informacje z działu finansów

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

90

90

90

Praktyka

90

90

90
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J. Elementy oceny końcowej

inne (Praktyka zawodowa)

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Patrz oferta indywidualna

M. Metody prowadzenia zajęć

Patrz oferta indywidualna

100%

