
Plan studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

MENEDŻERSKIE STUDIA FINANSOWO-PRAWNE 

Studia stacjonarne  

Nabór 2022/2023 

 

Specjalność:  

FINANSE DLA MENEDŻERA 

 

 

Forma studiów 
I rok 2022/2023 II rok 2023/2024 Uwagi 

I semestr II semestr III semestr IV semestr 

IV semestr – praktyki „zewnętrzne”, odbywane u praktykodawców  – łącznie 
480 godzin 

 

Grupa stacjonarna 

dzienna/ 

Grupa stacjonarna 

dla pracujących  
 

- - - 

480 godzin 

20 ECTS 

 

 

 

 



Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne studia stacjonarne 2022/2023 

Specjalność: Finanse dla menedżera 

 

 

I. Cele studenckiej praktyki zawodowej 

 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest  wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, 

kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce, zdobywanie 
doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, kształcenie umiejętności 
rozwiązywania problemów praktycznych, poznanie praktyki zarządzania finansami we współczesnych instytucjach 

i przedsiębiorstwach (podmioty prowadzące działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną,  
w którym istnieje możliwość wyodrębnienia komórek, stanowisk lub innych służb specyficznych dla specjalności 
Finanse dla menedżera) oraz kształcenie wysokiej kultury zawodowej. 

 

 II. Efekty uczenia się 

 

Praktyka zawodowa 

 

Umiejętności 
- Student posiada pogłębione umiejętności organizowania i planowania pracy własnej podczas odbywania praktyki, jak 
również motywowania do realizacji powierzonych zadań i założonych celów (K_U14). 

 

- Student potrafi pełnić rolę lidera i współpracować w zespole oraz realizować powierzone zadania, czując się również 
odpowiedzialnym za pracę innych (K_U15). 

 

- Student potrafi planować własny rozwój i doskonalić umiejętności przez całe życie, sugerując też kierunek kształcenia 
innym, gdyż na podstawie praktycznego doświadczenia ma świadomość rodzaju oczekiwań zawodowych oraz konieczności 
uzupełniania wiedzy (K_U16). 

 

Kompetencje społeczne 

- Student przestrzega przepisów prawa i promuje normy etyczne związane z wykonywaniem zawodu podczas 

realizowania zadań podczas praktyki, inspirując też innych do ich respektowania  (K_K07). 

 

III Program praktyki zawodowej (godziny realizowane w ramach praktyk traktowane są jak godziny 
dydaktyczne – 45 min.) 

 

l.p. Treść wymiar 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 50 godzin 

 

1. 

 

1. Informacja ogólna o podmiocie: 
1.1. Profil działalności podmiotu 

1.2. Informacje o formie prawnej podmiotu 

1.3. Branża, sektor w którym funkcjonuje podmiot 

1.4. Cele działalności podmiotu 

1.5. Struktura organizacyjna podmiotu: 

1.5.1. Funkcje i zakres czynności komórek podmiotu  
1.5.2. Wzajemne powiązania pomiędzy komórkami 
1.5.3. Zasady komunikacji interpersonalnej i budowania relacji wewnątrz 

organizacji 

15 godzin 

2. 1. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie podmiotu: 
1.1. Standardy dokonywania rozliczeń finansowo - księgowych 

1.2. Standardy zarządzania finansami 

1.3. Plany finansowe i inwestycyjne 

1.4. Monitoring finansowy 

1.5. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy związanej z prowadzoną działalnością 

1.6. Normy i certyfikaty posiadane przez podmiot 

1.7. Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów w podmiocie. 

35 godzin 



II. Część szczegółowa związana z daną specjalnością 

 

Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w instytucjach lub podmiotach prowadzących działalność 
gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną, w których istnieje możliwość 
wyodrębnienia komórek, stanowisk lub innych służb finansowych i zarządczych. 

430 godziny 

1.  Poznanie szczegółowego zakresu czynności komórki organizacyjnej, w której realizowana 

jest praktyka oraz funkcjonującego systemu zarządzania, w tym zasad podejmowania 

decyzji. 

10 godzin 

2.  Zapoznanie ze specyfiką stanowisk wyodrębnionych w komórce finansowej - organizacją 
pracy, obowiązkami i uprawnieniami, odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarną. 

10 godzin 

3. Poznanie rodzajów i charakterystyka systemów finansowych funkcjonujących  
w miejscu realizowania praktyki. 

20 godzin 

4. Praktyczna obsługa systemów finansowych funkcjonujących w miejscu realizowania 
praktyki. 

50 godzin 

5. Zapoznanie się z przepisami będącymi podstawą wykonywanych czynności finansowych 

realizowanych przez instytucję oraz stosowanych standardów. 
20 godzin 

6. Charakterystyka produktów lub usług oferowanych przez podmiot, również w kontekście 
konkurencji. Przebieg procesów decyzyjnych wraz z stosowanymi analizami finansowymi. 50 godzin 

7. Poznanie zasad i nabycie umiejętności planowania finansowego.  40 godzin 

8. Metody ocen i umiejętność dokonywania analizy sytuacji finansowej podmiotu. 50 godzin 

9. Poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania sprawozdawczości finansowej oraz 

wszelkiego rodzaju analiz finansowych wspierające procesy decyzyjne w podmiocie. 35 godzin 

10. Przygotowywanie projektów pism, opracowywanie informacji oraz sporządzanie 
dokumentacji finansowej. 

60 godzin 

11. Rozwój kompetencji w relacjach społecznych – współpraca w zespole, posługiwanie się 
specjalistyczną terminologią związaną z obszarem finansowym, komunikacja, 

rozwiązywanie trudnych sytuacji. 
80 godzin 

12. Spotkanie z przedstawicielem podmiotu nt. sposobów gromadzenia i efektywnego 
wykorzystania środków finansowych w podmiocie. 5 godzin 

 

IV Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

Przebieg praktyk w instytucjach zewnętrznych jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w 
Dzienniku Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej 
Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku” (dokumenty do pobrania ze strony internetowej Uczelni 
w zakładce „Praktyki zawodowe”), potwierdzonych przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się 
studencka praktyka zawodowa. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy 
wystawia opinię o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje 
zawodowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Przebieg praktyk w 
realizowanych pomieszczeniach dydaktycznych PANS (open space) symulujących warunki biurowe 
dokumentowany jest w formie notatek w dzienniku praktyk oraz list obecności. Nauczyciel akademicki 

będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku, po zakończeniu praktyki w wyznaczonym terminie, dokonuje oceny dokumentów 
przedłożonych przez studenta (dziennik praktyk, opinia sporządzona przez zakładowego opiekuna 
praktyki) oraz weryfikuje osiągnięte efekty uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych w 
załączniku nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni 
Zawodowej we Włocławku [ob. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku]. Praktyka 
zawodowa podlega zaliczeniu bez oceny.  
 

 



 

 

 

 

 

Plan studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

MENEDŻERSKIE STUDIA FINANSOWO-PRAWNE 

Studia stacjonarne  

Nabór 2022/2023 

 

Specjalność  
GOSPODARKA PUBLICZNA 

 

 

Forma studiów 
I rok 2022/2023 II rok 2023/2024 Uwagi 

I semestr II semestr III semestr IV semestr 

IV semestr – praktyki „zewnętrzne”, odbywane u praktykodawców  – łącznie 
480 godzin 

 

Grupa stacjonarna 

dzienna/ 

Grupa stacjonarna 

dla pracujących  
 

- - - 

480 godzin 

20 ECTS 

 

 

 

 



Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne studia stacjonarne 2022/2023 

Specjalność: Gospodarka publiczna 

 

 

I. Cele studenckiej praktyki zawodowej 

 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest  wprowadzenie do praktycznego wykonywania 

zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w 
praktyce, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 
zawodowych, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, poznanie praktyki 
zarządzania finansami w jednostkach  administracji  rządowej  i  samorządowej, w tym środkami 
pochodzącymi z funduszy i programów Unii Europejskiej, korzystania  z innych  środków 
pomocowych, poznanie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych bądź 
podmiotów świadczących usługi o charakterze użyteczności publicznej (np. spółek komunalnych) oraz 
kształcenie wysokiej kultury zawodowej. 

 

 II. Efekty uczenia się 

 

Praktyka zawodowa 

 

Umiejętności 
- Student posiada pogłębione umiejętności organizowania i planowania pracy własnej podczas odbywania 
praktyki, jak również motywowania do realizacji powierzonych zadań i założonych celów (K_U14). 

 

- Student potrafi pełnić rolę lidera i współpracować w zespole oraz realizować powierzone zadania, czując się 
również odpowiedzialnym za pracę innych (K_U15). 

 

- Student potrafi planować własny rozwój i doskonalić umiejętności przez całe życie, sugerując też kierunek 

kształcenia innym, gdyż na podstawie praktycznego doświadczenia ma świadomość rodzaju oczekiwań 
zawodowych oraz konieczności uzupełniania wiedzy (K_U16). 

 

Kompetencje społeczne 

- Student przestrzega przepisów prawa i promuje normy etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

podczas realizowania zadań podczas praktyki, inspirując też innych do ich respektowania  (K_K07). 

 

III Program praktyki zawodowej (godziny realizowane w ramach praktyk traktowane są jak 
godziny dydaktyczne – 45 min.) 

 

l.p. Treść wymiar 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 50 godzin 

 

1. 

 

1. Informacja ogólna o podmiocie: 
1.1. Profil działalności podmiotu 

1.2. Informacje o formie prawnej podmiotu 

1.3. Branża, sektor w którym funkcjonuje podmiot 
1.4. Cele działalności podmiotu 

1.5. Struktura organizacyjna podmiotu: 

1.5.1. Funkcje i zakres czynności komórek podmiotu  
1.5.2. Wzajemne powiązania pomiędzy komórkami 
1.5.3. Zasady komunikacji interpersonalnej i budowania relacji wewnątrz 

organizacji 

15 godzin 

2. 2. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie podmiotu: 
2.1. Standardy dokonywania rozliczeń finansowo - księgowych 

35 godzin 



2.2. Standardy zarządzania finansami 
2.3. Plany finansowe i inwestycyjne 

2.4. Monitoring finansowy 

2.5. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy związanej z prowadzoną działalnością 

2.6. Normy i certyfikaty posiadane przez podmiot 

2.7. Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów w podmiocie. 

II. 

Część szczegółowa związana z daną specjalnością 

 

Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w podmiotach prowadzących szeroko rozumianą gospodarkę 
publiczną, a więc w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, 
stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych 
jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, agencjach 
wykonawczych, instytucjach gospodarki budżetowej, spółkach samorządowych 
realizujących zadania w zakresie gospodarki komunalnej (w szczególności w działach 
finansowych, gospodarki mieniem, zakupów i inwestycji, zamówień publicznych, 
zarządzania majątkiem komunalnym etc.), placówkach Narodowego Banku Polskiego oraz 

Banku Gospodarstwa Krajowego, a także w firmach prywatnych realizujących zamówienia 
na rzecz sektora publicznego . 

430 godziny 

1.  Poznanie szczegółowego zakresu czynności komórki organizacyjnej, w której realizowana 
jest praktyka oraz funkcjonującego systemu zarządzania, w tym zasad podejmowania 
decyzji. 

10 godzin 

2.  Zapoznanie ze specyfiką stanowisk wyodrębnionych w komórce finansowej - organizacją 
pracy, obowiązkami i uprawnieniami, odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarną. 10 godzin 

3. Poznanie rodzajów i charakterystyka systemów finansowych funkcjonujących  
w miejscu realizowania praktyki. 

20 godzin 

4. Praktyczna obsługa systemów finansowych funkcjonujących w miejscu realizowania 
praktyki. 

50 godzin 

5. Zapoznanie się z przepisami będącymi podstawą wykonywanych czynności finansowych 
realizowanych przez sany podmiot oraz stosowanych standardów. 20 godzin 

6. Zapoznanie się z zasadami gospodarowania składnikami majątku stanowiącymi własność 
danej jednostki bądź przekazanymi jej w zarząd. 50 godzin 

7. Poznanie zasad i nabycie umiejętności planowania finansowego.  40 godzin 

8. Metody ocen i umiejętność dokonywania analizy sytuacji finansowej podmiotu. 50 godzin 

9. Poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania sprawozdawczości finansowej oraz 

wszelkiego rodzaju analiz finansowych wspierające procesy decyzyjne w podmiocie. 35 godzin 

10. Przygotowywanie projektów pism, opracowywanie informacji oraz sporządzanie 
dokumentacji finansowej. 

60 godzin 

112. Rozwój kompetencji w relacjach społecznych – współpraca w zespole, posługiwanie się 
specjalistyczną terminologią związaną z obszarem finansowym, komunikacja, 
rozwiązywanie trudnych sytuacji. 

80 godzin 

123. Spotkanie z przedstawicielem podmiotu nt. sposobów gromadzenia i efektywnego 
wykorzystania środków finansowych w podmiocie. 5 godzin 

 

IV Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

Przebieg praktyk w instytucjach zewnętrznych jest udokumentowany w postaci 
konspektów/notatek w Dzienniku Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej odbytej przez 

studenta/słuchacza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku” (dokumenty 
do pobrania ze strony internetowej Uczelni w zakładce „Praktyki zawodowe”), 
potwierdzonych przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka 
zawodowa. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia 
opinię o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje 
zawodowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Przebieg 



praktyk w realizowanych pomieszczeniach dydaktycznych PANS (open space) symulujących 
warunki biurowe dokumentowany jest w formie notatek w dzienniku praktyk oraz list 

obecności. Nauczyciel akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych w 
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, po zakończeniu praktyki 
w wyznaczonym terminie, dokonuje oceny dokumentów przedłożonych przez studenta 
(dziennik praktyk, opinia sporządzona przez zakładowego opiekuna praktyki) oraz weryfikuje 
osiągnięte efekty uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych w załączniku nr 10 do 
Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni 
Zawodowej we Włocławku [ob. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku]. 
Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu bez oceny.  
 



 


