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Poznań, dn. ..................................... 

 
...............................................       
Imię i nazwisko 

 

............................................... 
kierunek i rok studiów  

 

.............................................. 
 specjalność 

 

……………………………… 
etap praktyk 

1
 

 

................................................. 
nr indeksu 

 

Dziekan  

Wydziału Społeczno – Ekonomicznego 

WSHIU Akademii Nauk Stosowanych 

 

 

WNIOSEK 

 

Zwracam się z wnioskiem o zgodę na odbycie studenckiej praktyki zawodowej w (pełna 

nazwa firmy/instytucji, adres, telefon) ………………………………….…………………….... 

w dniach od .......................... do .............................. 

Przedsiębiorstwo/ instytucja prowadzi następującą działalność (należy opisać, 

szczególnie uwzględnić dział odbywania praktyk) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                                 
1
 Należy określić czy wniosek dotyczy praktyki kierunkowej, czy specjalnościowej, a także wpisać semestr 

studiów. 
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.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Po rozmowie z (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) ............................................... 

uzyskałem zgodę na odbywanie praktyki na stanowisku ........................................................... 

w dziale....................................... Otrzymałem/ałam również potwierdzenie możliwości 

zrealizowania planu praktyk (załącznik 1 do Wniosku o zgodę na odbycie praktyki), a także 

osiągnięcia efektów uczenia się (załącznik 2 do Wniosku o zgodę na odbycie praktyki). 

 

................................................... 
                                                                                                         (podpis studenta) 

 

 

 

Decyzja Dziekana: 

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 5, pkt. 2 i 3 Regulaminu Praktyk WSHIU 

Akademii Nauk Stosowanych z dn. 30 września 2022 r. (przyjęty Uchwałą Senatu WSHIU nr 

05/09/2022) po rozpatrzeniu podania: 

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY
2
 

na odbywanie studenckiej praktyki zawodowej w miejscu wybranym przez Studenta/kę. 

miejsce odbywania praktyk gwarantuje/nie gwarantuje realizacji planu praktyk, a co za tym 

idzie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.  

 

 

.......................................................... 

                                                                                                                   (podpis i pieczęć Dziekana) 

 

 

                                                 
2Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik1:  Plan praktyk 

1. Zakres tematyczny praktyk obejmuje m.in.:  

1) organizacja pionów odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami osobowymi, 

rzeczowymi i optymalizację: 

a) gospodarowanie zasobami ludzkimi 

b) gospodarka materiałowa i magazynowa 

c) analityka ekonomiczna 

2) organizację i zadania pionu finansowego: 

a) długo i krótkookresowe planowanie finansowe 

b) zarządzanie projektami rozwojowymi (inwestycyjnymi) 

c) opracowanie analiz ekonomicznych oraz raportów finansowych 

d) zarządzanie środkami pieniężnymi, wierzytelnościami, podatkami zapasami oraz 

innymi składnikami majątku trwałego i obrotowego 

3) organizację i zadania pionu księgowego: 

a) zastosowanie form i technik rachunkowości 

b) modele decyzyjne rachunkowości zarządczej 

c) ewidencja syntetyczna i analityczna 

d) metody kalkulacji i zasady ewidencji kosztów 

e) sprawozdawczość finansowa 

4) współpracę z bankami i innymi instytucjami finansowymi: 

a) pozyskiwanie i zarządzanie krótkoterminowymi źródłami finansowania 

b) analiza zdolności kredytowej 

c) procedury kredytowe (sporządzanie wniosków oraz okresowych informacji) 

d) działalność depozytowa oraz pozostałą współpraca z instytucjami finansowymi 

e) zarządzanie ryzykiem finansowym 



4 

 

f) rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS- em, ubezpieczycielami, partnerami 

handlowymi. 

 

 

 

…………………………………… 

    podpis i pieczątka pracodawcy 

 

 

 

Załącznik 2: Efekty uczenia się  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 

się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 
podstawowe uwarunkowania prawne regulujące procesy gospodarcze, wybrane zasady i 

normy etyczne związane z praktyką w działalności gospodarczej i społecznej   
EK.I_W06 

 

w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej 

podmiotów gospodarczych oraz podstawowe uwarunkowania prawne, społeczne, 

kulturowe, odnosząc się do zawodowej działalności gospodarczej 

EK.I_W08 

 
w zaawansowanym stopniu wybrane procesy planowania, organizacji i prowadzenia 

działalności gospodarczej 
EK.I_W11 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 

analizować i krytycznie oceniać informacje rynkowe i wykorzystywać je do 

rozwiązywania praktycznych problemów  gospodarczych, w tym do oceny kondycji 

ekonomicznej przedsiębiorstw i ich pozycji rynkowej, rynku pracy 

EK.I_U05 

 

samodzielnie planować i realizować ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia 

umiejętności oraz kompetencji, własne uczenie się przez całe życie korzystając z 

różnych form kształcenia ustawicznego    

EK.I_U11 

 posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:   

 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących zagadnień 

ekonomicznych, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych   

EK.I_K01 

 
współpracy z ekspertami w przypadku trudnych do samodzielnego rozwiązywania 

problemów praktyki ekonomicznej   
EK.I_K02 

 
współpracy w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych oraz współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego, zawodowego i lokalnego 
EK.I_K03 

 rozwijania dorobku zawodu ekonomisty, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz EK.I_K04 
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działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

 

przyjęcia odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania i projekty społeczno-

gospodarcze oraz uczestniczenia w realizacji usprawnień i wdrażania innowacji przy 

pełnej świadomości etycznego wymiaru pracy zawodowej 

EK.I_K05 

 myślenia i działania w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy EK.I_K07 

 

 

 

………………………………….. 

   podpis i pieczątka Pracodawcy 

 

 

 

 

Załącznik 3: Ocena kandydata na partnera w realizacji praktyk studenckich 

 

Lp. Kryterium Liczba przyznanych 

punktów* 

1 zgodność zakresu prowadzonej działalności z kierunkiem studiów  

2 możliwości zrealizowania u partnera przyjętych dla studenckich praktyk 

zawodowych efektów uczenia się 

 

3 renoma i wizerunek partnera  

4 doświadczenie w realizacji studenckich praktyk zawodowych lub praktyk 

zawodowych (kształcenia praktycznego), staży i innych form zatrudnienia 

 

5 infrastruktura i wyposażenie techniczne  

6 zasoby kadrowe (liczebność i kwalifikacje personelu)  

7 inne parametry  

 SUMA punktów  

* 2 punkty – kryterium spełnione w wysokim stopniu; 1 punkt – kryterium spełnione, 0 punktów – kryterium 

niespełnione. 

 

 

 

………………………………….. 

   podpis i pieczątka Opiekuna Praktyk 

 

 

 

 

 

 

 


