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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 

kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Ekonomi, Zarządzanie 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 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

Stopień studiów drugi 

 

 

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

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (Wydział NE) 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) 

Umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk ekonomicznych oraz relacji występujących 

między nimi. 

Analiza, interpretacja i wyjaśnianie procesów politycznych. 

Posługiwanie się specjalistycznymi pojęciami z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.  

Obserwacja, analiza i ocena przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk współczesnej gospodarki 

światowej.  

Umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez badawczych dotyczących procesów i zjawisk 

zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej. 

Interpretowanie danych statystycznych oraz wskaźników ekonomicznych międzynarodowych procesów 

gospodarczych.  

Prognozowanie procesów i zjawisk gospodarczych. 

Rozwiązywanie problemów współczesnej ekonomii w kontekście międzynarodowym. 

Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw na 

rynku międzynarodowym oraz działalności w międzynarodowej gospodarce przestrzennej. 

Wykorzystywanie metod i technik finansowych w zagranicznych obrotach przedsiębiorstw krajowych  
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i międzynarodowych. 

Kompetencje międzykulturowe na poziomie zarządczym. 

Organizowanie zaopatrzenia przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej oraz transportu towarów.  

Umiejętność identyfikowania, analizowania i rozumienia relacji przedsiębiorstwo-instytucje. 

Umiejętność wykorzystywania wiedzy do podejmowania nowych wyzwań. 

Samodzielność w rozstrzyganiu problemów w odmiennych systemach prawnych, politycznych  

i kulturowych. 

Umiejętność prezentowania własnego stanowiska, wątpliwości i sugestii z wykorzystaniem posiadanej 

wiedzy. 

Umiejętność prezentowania swojej wiedzy. 

Znajomość branżowego języka obcego. 

Umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej. 

Identyfikowanie i ocena zjawisk i procesów społecznych w wymiarze politycznym, gospodarczym 

i kulturowym. 

Konstruowanie podpozycji rozwiązań optymalizujących wybory w zakresie: systemu zabezpieczenia 

społecznego, zatrudnienia i edukacji. 

Umiejętność samokształcenia. 

Inspirowanie i organizowanie procesu uczenia się innych osób.  

Umiejętność przekazywania wiedzy osobom spoza branży. 

Współpraca w zespole. 

Odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania, umiejętności organizacyjne niezbędne do 

planowania i kierowania zespołem. 

Zarządzanie projektami realizowanymi także w skali międzynarodowej. 

Znajomość i realizowanie zasad profesjonalnego i etycznego wykonywania zawodu oraz kierowanie się 

społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, 

przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze  

z zagranicą, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, a także do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej w skali międzynarodowej. 

Świadomość znaczenia praw człowieka i ich etycznych podstaw. 

Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, inicjatyw i samodzielność w pracy na stanowiskach 

kierowniczych i prowadzenia działalności gospodarczej. 
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2. GŁÓWNE KOMPETENCJE DEFICYTOWE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

 Trudność w adaptacji. 

 Kompetencje międzykulturowe (praca w środowisku zróżnicowanym kulturowo i językowo). 

 Innowacyjność i przedsiębiorczość. 

 Umiejętności organizacyjne. 

 Komunikacja. 

 Praca w zespole. 

 Umiejętność kierowania ludźmi. 

 

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

KOMPETENCJI ZGODNYCH Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

Zapoznanie z obiegiem dokumentów. 

Zapoznanie ze strukturą organizacyjną. 

Zapoznanie z kulturą organizacyjną. 

Poznanie zasad budowania PR wewnętrznego i zewnętrznego. 

Praca przy tworzeniu projektu (m.in. budżetowanie, tworzenie harmonogramu, analiza interesariuszy). 

Wsparcie planowania pracy zespołu. 

Praktyczne zastosowanie wybranych metod zarządzania projektami. 

Rozliczanie płatności. 

Fakturowanie. 

Analiza problemów oraz propozycja nowych innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.  

Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (rozmowy telefoniczne, korespondencja internetowa, 

etc.). 

Obsługa systemów np. SAP, CRS, CRM. 

Poznanie zasad działania intranetu. 

Poznanie zasad hierarchizacji zadań. 

Poznanie zasad przygotowywania raportów, przygotowanie raportu. 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat. 

Przygotowanie badań marketingowych. 

Przygotowanie badań statystycznych. 

Tłumaczenie korespondencji. 

Pogłębiona analiza ekonomiczna określonej branży/określonych branż. 

Interpretacja wyników badań i analiz niezbędnych przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. 
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Poznanie systemów motywacyjnych.  

Udział w zadaniach związanych ze stawianiem i rozliczaniem celów indywidualnych i zespołowych. 

Udział w zadaniach związanych z konstruowaniem i oceną przygotowywanych umów. 
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