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KIERUNKOWY PROGRAM STAŻU  
dla studenta/studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

realizowanego w ramach projektu  

„STAŻE NA START – program rozwoju kompetencji” 

 

Projekt „STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów 

kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

 

Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Forma studiów Stacjonarna 

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Stopień studiów Drugi 

 

 

1. KOMPETENCJE ZDOBYWANE W TRAKCIE STUDIÓW 2. STOPNIA, KIERUNEK FINANSE 

I RACHUNKOWOŚĆ (Wydział NE) 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia kierunku Finanse i Rachunkowość) 

Umiejętność obserwacji, interpretacji i wyjaśniania zjawisk finansowych oraz relacji między nimi  

w oparciu o wiedzę teoretyczną. 

Umiejętność formułowania własnych opinii.  

Dobieranie danych oraz metod ich analizy. 

Zrozumienie przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk finansowych. 

Konstruowanie i weryfikowanie hipotez badawczych. 

Budowanie struktur finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi oraz tworzenie 

prognoz finansowych. 

Stosowanie zestawów norm w dziedzinie finansów. 

Umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy w sposób krytyczny. 

Proponowanie i wdrażanie rozwiązań problemów finansowych. 

Analizowanie ludzkich zachowań w sferze finansów oraz ich motywów i konsekwencji. 

Dobieranie środków i metod pracy odpowiednio do wykonywanych zadań. 

Znajomość branżowego języka obcego. 

Umiejętność inicjowania i organizowania sfery finansowej organizacji. 
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Negocjowanie i mediacje w sytuacjach konfliktowych. 

Umiejętność kierowania zespołem. 

Umiejętność zarządzania przedsięwzięciami finansowymi. 

Budowanie projektów i przewidywanie ich konsekwencji. 

Przekazywanie wiedzy osobom spoza branży.  

Umiejętność komunikacji. 

Umiejętność prezentacji swojej wiedzy. 

Tworzenie (współtworzenie) instytucji, przedsiębiorstw oraz samodzielnych działalności 

gospodarczych w branży finansowej. 

Znajomość i stosowanie zasady profesjonalnego i etycznego wykonywania zawodu.  

Umiejętność samokształcenia. 

Samodzielność w podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem narzędzi finansowych. 

Projektowanie i realizowanie badań naukowych, rynkowych, analitycznych. 

Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, inicjatywa i samodzielność. 

Współpraca w zespole. 

Świadomość odpowiedzialności za pracę własną i wspólne zadania. 

Umiejętności organizacyjne pozwalające planować i kierować zespołem. 

 

2. GŁÓWNE KOMPETENCJE DEFICYTOWE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

 Kompetencje interpersonalne, zwłaszcza w zakresie współpracy w zespole. 

 Umiejętności integrowania i rozwijania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką życia 

społeczno-gospodarczego w dziedzinie finansów. 

 Znajomość standardów specyfiki pracy w danym środowisku zawodowym.  

 

3. PRZYKŁADY ZADAŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WZROSTU 

KOMPETENCJI ZGODNYCH Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

Obsługa programów finansowo-księgowych (np. SAP). 

Wykorzystanie pakietów biurowych w obsłudze finansowej. 

Weryfikacja należności. 

Analiza i monitoring zaległych płatności. 

Weryfikacja bazy kontrahentów. 

Utrzymywanie kontaktu z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. 

Rozpatrywanie i analiza zapytań rachunkowo-finansowych. 

Odpowiedzialność za procesy zobowiązań lub należności. 
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Poznanie i przestrzeganie procedur oraz standardów firmy. 

Obsługa finansowo-księgowa umów. 

Obsługa umów bankowych. 

Obsługa klientów instytucji finansowych. 

Przygotowywanie płatności. 

Księgowanie faktur. 

Wykonywanie operacji księgowych. 

Księgowanie środków trwałych. 

Kalkulacja kosztów jednostkowych. 

Kalkulacja cen transferowych. 

Obsługa zamknięcia miesiąca. 

Przygotowanie rozliczeń podatkowych. 

Administracja finansowa. 

Obsługa klienta w zakresie reklamacji. 

Współpraca z działami zewnętrznymi lub wewnętrznymi firmy. 

Obsługa i wykorzystanie intranetu firmy. 

Zgłaszanie udoskonaleń procesowych. 

Zaangażowanie w tworzenie nowych struktur organizacyjnych. 

Rejestrowanie dokumentacji zgodnie z polityką firmy. 

Analiza rynkowa określonego portfela klientów. 

Sporządzanie raportów. 

Utrzymywanie długofalowych relacji z klientami krajowymi i zagranicznymi. 

Planowanie i budżetowanie podległej jednostki. 

Analiza finansowa i wsparcie projektów inwestycyjnych. 

Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz na potrzeby działów finansowych. 

Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz finansowych na potrzeby działów niefinansowych. 

Obsługa administracyjna i organizacyjna. 

Uczestnictwo w zespołach projektowych. 
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