
P r o g r a m  p r a k t y k i  

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie wprowadzonym Zarządzeniem nr 26/11/15 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 15 marca 2012 r. 
 

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia na kierunku i mają 

charakter obowiązkowy. Zakres przedmiotowy praktyki musi być zgodny z wybranym przez 

studenta kierunkiem studiów. 

 
I. Po ukończeniu praktyki student nabywa poszerzoną o elementy praktyczne wiedzę w zakresie: 

1. Struktur organizacyjnych i podstawowych aktów prawnych i innych dokumentów 

regulującymi zasady funkcjonowania urzędu lub podmiotu gospodarczego, a w szczególności 

zapoznaje się: 

a) z aktami prawnymi (prawo materialne i proceduralne) ustanawiającymi kompetencje; 

b) ze statutem (umową spółki), regulaminem organizacyjnym, jednolitym wykazem 

rzeczowym akt, instrukcją kancelaryjną itp. 

2. Zarządzania jednostką organizacyjną. 

3. Form pracy organów kolegialnych, zwłaszcza rad, zarządów, kolegiów itp. poprzez udział w 

posiedzeniach, udział w przygotowaniu dokumentów, protokołów itp. 

4. Praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Procedur odwoławczych od decyzji administracyjnych lub sposobów załatwiania reklamacji. 

6. Działalności kancelarii ogólnej, prowadzenia ewidencji korespondencji i zasad jej 

wewnętrznego obiegu. 

7. Struktury zatrudnienia i prowadzenia spraw kadrowych. 

8. Zasad archiwizowania dokumentów. 

II. Po ukończeniu praktyki student potrafi: 

1. Wykonywać czynności administracyjno-biurowe z zakresu podstawowej działalności 

jednostki, w której odbywa praktykę, zarówno w zakresie prowadzenia zadań merytorycznych 

(podstawowych), jak i w zakresie finansowo- księgowym i planistycznym. 

2. Korzystać w praktyce z podstawowych aktów prawnych i innych dokumentów regulujących 

funkcjonowanie urzędu lub podmiotu gospodarczego. 

3. Praktycznie zastosować przepisy prawa, a w szczególności kodeks postępowania 

administracyjnego. Samodzielnie sporządzać decyzje administracyjne. 

4. Samodzielnie sporządzać wybrane dokumenty z zakresu planowania i sprawozdawczości (w 

zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej). 

5. Samodzielnie ewidencjować korespondencję i archiwizować dokumenty. 

6. Samodzielnie sporządzać protokoły z narad,  posiedzeń itp.  

III. Po ukończeniu praktyki student: 

1. Jest praktycznie przygotowany do pracy w grupach, organizacjach i instytucjach. 

2. Dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i innych 

pracą. 

3. Jest zdolny do porozumiewania się z osobami zarówno będącymi jak i nie będącymi 

specjalistami z administracji. 

 

W zależności od wybranego modułu kształcenia (specjalności) praktyka powinna przebiegać tak aby 

student w części praktyki uczestniczył w prowadzeniu zadań merytorycznych (podstawowych) 

zgodnych z wybranym modułem kształcenia. 

 

Moduł: administracja samorządowa 

Student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) odpowiednio: 



a) w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej i zespolonej lub jednostkach 

im podległych – spraw z zakresu planowania rozwoju regionalnego i przestrzennego, nadzoru 

budowlanego, geodezji, komunikacji, gospodarki komunalnej, spraw obywatelskich, oświaty 

i kultury; 

b) w podmiotach gospodarczych – z zakresu marketingu, planowania produkcji (sprzedaży), 

zaopatrzenia materiałowego, sprzedaży towarów i usług, procesów przygotowania produkcji, 

produkcji podstawowej i pomocniczej, zbyty. 

 

Moduł: administracja służb społecznych 

Student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) w wybranych komórkach organizacyjnych jednostki 

wykonującej szeroko pojęte zadania służb społecznych, w szczególności z zakresu: 

a) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (przedsiębiorstwa, spółki, itp.); 

b) ochrony zdrowia (ZOZ-y, szpitale, specjalistyczne zakłady lecznicze, sanatoria, itp.); 

c) oświaty, kultury i sportu (szkoły, muzea, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, itp.); 

d) pomocy społecznej (gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, 

powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie lub 

organizacje pozarządowe, itp.); 

e) ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i zwalczania bezrobocia  (zakłady ubezpieczeń 

społecznych, powiatowe urzędy pracy, itp.). 

 

Moduł: gospodarowanie nieruchomościami 

Student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) odpowiednio: 

a) w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej i zespolonej lub jednostkach 

im podległych – w zakresie spraw planowania rozwoju regionalnego, gospodarki 

nieruchomościami i planowania przestrzennego wraz z gospodarką gruntami, prowadzenia 

ewidencji nieruchomości, gospodarowania infrastrukturą techniczną, nadzoru budowlanego, 

geodezji, itp.; 

b) w podmiotach gospodarczych – w zakresie obrotu nieruchomościami, w zakresie zarządzania 

nieruchomościami, określania wartości  nieruchomości i ceny sprzedaży oraz stawek najmu, 

marketingu, planowania podstawowych usług, zaopatrzenia materiałowego, sprzedaży usług, 

itp. 

 

Moduł: gospodarka publiczna 

student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) odpowiednio: 

a) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej – z zakresu rozwoju lokalnego 

i regionalnego, zasad polityki regionalnej Unii Europejskiej i korzystania ze środków 

pomocowych, spraw społecznych, marketingu i gospodarki finansowej; 

b) w organizacjach pozarządowych, instytucjach zarządzających środkami publicznymi – 

z zakresu gospodarowania urządzeniami infrastruktury społecznej, planowania i prowadzenia 

gospodarki majątkowo-finansowej, zarządzania organizacjami publicznymi, pozyskiwania 

środków z funduszy UE. 

Moduł: rachunkowość i gospodarka budżetowa 

student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) odpowiednio: 

a) w służbach finansowo-księgowych administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkach im 

podległych – z zakresu ewidencji i sprawozdawczości procesów gospodarczych, 

wykorzystania analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym dotyczącym problemów 

finansowych i zarządzania finansami publicznymi, zasad przeprowadzania kontroli; 

b) w instytucjach zarządzających finansami publicznymi oraz finansowanych ze środków 

publicznych – z zakresu szeroko pojętej gospodarki finansowej, gospodarowania 

infrastrukturą społeczno-ekonomiczną, zarządzania środkami publicznymi. 



Moduł: międzynarodowe stosunki gospodarcze 

student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) odpowiednio: 

a) w urzędach i instytucjach koordynujących współpracę gospodarczą z zagranicą, w instytucjach 

samorządowych, w instytucjach unijnych – z zakresu pozyskiwania środków z funduszy 

i programów pomocowych UE, procedur i mechanizmów aplikacyjnych, przygotowania 

i zarządzania projektami UE, nadzoru w administracji międzynarodowej, szeroko ujętej 

problematyki zarządzania międzynarodowego; 

b) w przedsiębiorstwach stanowiących otoczenie biznesu – z zakresu prawidłowości 

i rozwiązywania problemów dotyczących mechanizmów aplikacyjnych projektów unijnych, 

korzystania ze środków pomocowych, funkcjonowania międzynarodowych instytucji 

kontrolnych. 

 

Moduł: administracja wymiaru sprawiedliwości 

student powinien nabyć w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zadań 

merytorycznych (podstawowych) w wybranych jednostkach organów wymiaru sprawiedliwości, 

w szczególności z zakresu: 

a) organizacji jednostek wymiaru sprawiedliwości (np. sądów prokuratur); 

b) organizacji pracy sekretariatów; 

c) biurowości organów wymiaru sprawiedliwości (przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

sporządzanie wokand, protokołów, zakładanie i prowadzenie akt, korzystanie z systemów 

informatycznych); 

d) udostępniania akt i dokumentów z akt; 

e) biurowości w wybranych rodzajach spraw; 

f) przechowywania akt, ich niszczenia i przekazywania archiwom państwowym. 

 

Praktyki powinny umożliwić osiągnięcie efektów kształcenia wskazanych w module praktyka 

w programie kształcenia dla kierunku administracja. 

 

 


