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Skrócony opis przedmiotu: 
Praktyka zawodowa po IV semestrze – 3 miesiące 
 
Cel przedmiotu: 
Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, poznanie 
struktur i mechanizmów funkcjonowania jednostek administracji publicznej lub podmiotów gospodarczych oraz rozwijanie 
kompetencji zawodowych związanych z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
Efekty kształcenia: 
 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna struktury organizacyjne i podstawy prawne 
działalności instytucji administracji publicznej lub 
podmiotów gospodarczych 

obowiązki 
wykonywane w 
trakcie praktyki 

zawodowej 

K_W25 

W02 
zna zakres działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych 
 

K_W25 

 

W03 zna zasady zarządzania jednostką organizacyjną K_W10 

W04 
zna strukturę zatrudnienia i zasady prowadzenia 
spraw kadrowych 

K_W14 

W05 zna zasady obiegu i archiwizowania dokumentów  K_W25 

Umiejętności 

U01 
potrafi korzystać w praktyce z aktów prawnych i 
innych dokumentów regulujących funkcjonowanie 
jednostki organizacyjnej 

obowiązki 

wykonywane w 

trakcie praktyki 

zawodowej 

K_U10, K_U24 
 

U02 
potrafi sporządzać projekty decyzji 
administracyjnych i innych dokumentów 

 K_U24, K_U23, K_U18 
 

U03 
potrafi przygotować dokumentację wymaganą przy 
zamówieniach publicznych 

K_U18 

U04 

potrafi wykonywać czynności administracyjno-
biurowe w zakresie podstawowej działalności 
jednostki organizacyjnej, wykorzystywać programy 
komputerowe 

K_U24, K_U25 

U05 
potrafi posługiwać się właściwie dobranymi 
technikami w zakresie negocjacji i mediacji w 
miejscu pracy 

K_U22 

U06 
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie 
praktycznie wykorzystać czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania 

K_U02 



U07 
ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem 
praktycznych zadań, zdobyte w środowisku 
zajmującym się zawodowo administracją 

K_U30 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi pracować w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących zadania z zakresu 
administracji i gospodarki 

obowiązki 

wykonywane w 

trakcie praktyki 

zawodowej 

 
K_K01 

K02 

dostrzega  i identyfikuje problemy moralne i 
dylematy etyczne związane z własną i innych 
pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i 
postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu 

 
K_K04 

 

K03 

potrafi  komunikować się z otoczeniem w miejscu 
pracy, porozumiewać się z osobami zarówno 
będącymi jak i nie będącymi specjalistami z 
administracji 

K_K02 

K04 
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny; potrafi uzupełnić i doskonalić nabyta 
wiedzę i umiejętności 

K_06 

 
Program studenckiej praktyki zawodowej: 
1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną instytucji administracji publicznej lub podmiotu gospodarczego i zakresem 
działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 
2. Zapoznanie się z aktami prawnymi i innymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie podmiotu, a w szczególności 
zapoznanie się: 

a) z aktami prawnymi ustanawiającymi kompetencje;  
b) ze statutem (umową spółki), regulaminem organizacyjnym, instrukcją kancelaryjną;  
c) z przepisami BHP, Kodeksem Pracy, regulaminem pracy, zasadami dotyczącymi przestrzegania tajemnicy 
państwowej i służbowej. 

3. Zapoznanie się ze strukturą zatrudnienia i zasadami prowadzenia spraw kadrowych. 
4. Zapoznanie się z obiegiem dokumentów, w tym instrukcją kancelaryjną, z zasadami archiwizowania dokumentów. 
5. Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych z zakresu podstawowej działalności jednostki, w której  student 
odbywa praktykę, zarówno w zakresie prowadzenia zadań merytorycznych  jak i w zakresie finansowo- księgowym i 
planistycznym.  
6. Korzystanie w praktyce z podstawowych aktów prawnych i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie podmiotu.  
7. Praktyczne stosowanie przepisów prawa, a w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego, samodzielnie 
sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów. 
8. Samodzielne sporządzanie wybranych dokumentów z zakresu planowania i sprawozdawczości (w zależności od rodzaju 
jednostki organizacyjnej).  
9. Samodzielne ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów. 
10. Samodzielne sporządzanie protokołów z narad, posiedzeń itp.  
11. Obsługa urządzeń biurowych i programów komputerowych. 
12. Zdobycie umiejętności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej w obszarze administracji m.in. pracy w zespole, 
obsługi klienta, świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje, etycznych aspektów wykonywanego zawodu. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 czynne uczestnictwo w praktyce zawodowej  

 realizacja zadań powierzonych przez opiekuna praktyk  
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 uczestnictwo w praktykach zawodowych 

 pisemne potwierdzenie wykonywanych zadań przedstawionych w Karcie Praktyk Zawodowych 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Praktyk Zawodowych obejmującej opis przebiegu 
praktyki oraz zakres obowiązków w trakcie praktyki zawodowej. 
 
 
 Zatwierdzono 
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Data i podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot Data i podpis Dyrektora Instytutu 


