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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 Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 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 Inżynieryjno-Ekonomiczny  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Forma studiów Stacjonarna 

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Stopień studiów Drugi 

 

 

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

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Wydział IE) 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) 

Umiejętność selekcjonowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym 

międzynarodowych. 

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z przebiegiem procesów produkcyjnych. 

Posługiwanie się narzędziami planowania i prognozowania działalności gospodarczej. 

Tworzenie i zarządzanie projektami. 

Zarządzanie zasobami w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich. 

Umiejętność projektowania produktu oraz doboru surowców i metod jego wytwarzania 

Umiejętność dostarczania informacji ekonomicznych z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów 

rachunkowości zarządczej. 

Umiejętność prezentacji informacji w formie ustnej i pisemnej. 

Dobór odpowiednich narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. 

Posługiwanie się metodami i narzędziami rachunku ekonomicznego i optymalizacji. 

Znajomość branżowego języka angielskiego i/lub innego języka obcego. 

Identyfikowanie zasobów przedsiębiorstwa, a także twórcze rozwiązywanie problemów na różnych 
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poziomach organizacji. 

Odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze projektów, w których się uczestniczy. 

Umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i mediacyjne. 

Rozumienie potrzeby łączenia wiedzy technicznej i ekonomicznej. 

Świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. 

Kreatywność. 

Przedsiębiorczość. 

Umiejętność pracy zespołowej. 

Krytyczne podejście do wiedzy  teoretycznej i zastosowanie jej w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych w zmieniającym się otoczeniu organizacji. 

Odpowiedzialność za własne decyzje i działania podejmowane w praktyce gospodarczej. 

Odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania. 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia specjalności) 

Umiejętność analizy i oceny rozwiązań złożonych problemów techniczno-technologicznych w zakresie 

zarządzania produkcją i usługami oraz umiejętność proponowania odpowiednich rozstrzygnięć. 

Umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy w zakresie procesów społeczno-gospodarczych 

wpływających na funkcjonowanie produkcyjnych i usługowych podmiotów rynkowych. 

Umiejętność organizowania procesów proinnowacyjnych w przedsiębiorstwie zarówno w obszarze 

zarządzania, jak i działalności operacyjnej. 

Umiejętność doboru i wdrażania nowatorskich technik i systemów produkcyjnych z uwzględnieniem 

aspektów pozatechnicznych. 

Umiejętność projektowania nowych rozwiązań w sferze techniki i technologii wytwarzania oraz analizy 

i oceny źródeł pozyskiwania technologii. 

Umiejętność analizowania i wykorzystywania informacji rynkowych, w tym z zakresu zachowań 

klientów i konkurencji. 

Umiejętność w zakresie projektowania, oceny i wdrażania nowoczesnych koncepcji rozwojowych w 

podmiotach gospodarczych, w aspektach techniczno-technologicznych i ekonomicznych. 

 

2. GŁÓWNE KOMPETENCJE DEFICYTOWE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

 Praca w zespole. 

 Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów praktycznych. 

 Odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania. 

 Odpowiedzialność za decyzje i działania podejmowane w praktyce gospodarczej. 

 Łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, w tym w szczególności wiedzy technicznej  

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

KOMPETENCJI ZGODNYCH Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

Udział jako członek w pracach brygady/grupy roboczej w celu zapoznania się z zadaniami 

realizowanymi na konkretnym odcinku procesu produkcji (usługi). 

Analiza procesu produkcji (usługi) lub jego części wraz z podjęciem próby określenia słabych 

i mocnych stron oraz propozycji zmian. 

Udział w analizie kosztów procesu produkcji (usługi). 

Opracowanie podstawowej  dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu produkcji (usługi), np. 

projekt organizacji robót. 

Udział w tworzeniu harmonogramu wykonywania pracy. 

Ocena stanu warunków pracy na stanowisku. 

Udział w rozmowach z osobami nadzorującymi proces oraz z pracownikami wraz ze sporządzeniem 

sprawozdania. 

Aktywna praca w zespole pracowniczym rozwiązującym określone problemy w sferze produkcji  lub 

świadczenia usług. 

Udział w projektowaniu nowego lub doskonaleniu istniejącego produktu. 
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