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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 ZARZĄDZANIE 

Stopień studiów drugi 

 

 

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

ZARZĄDZANIE (Wydział NE) 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia kierunku Zarządzanie) 

Identyfikowanie i interpretowanie procesów w organizacji i otoczeniu.   

Diagnozowanie sytuacji, samodzielne podejmowanie decyzji oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie funkcjonowania organizacji i jej otoczenia (w tym międzynarodowego). 

Aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych z wykorzystaniem 

odpowiednich narzędzi i metod. 

Zastosowanie metod i technik marketingu i komunikacji marketingowej w procesach decyzyjnych 

związanych z rynkową działalnością organizacji. 

Współpraca w zróżnicowanych zespołach (w tym multikulturowych). 

Projektowanie i wdrażanie systemu doboru, oceniania, motywowania i rozwoju pracowników 

organizacji. 

Modelowanie i przewidywanie przebiegu zjawisk i procesów w organizacji i jej otoczeniu 

z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. 

Dokonywanie oceny skuteczności i efektywności różnych form działań organizacji. 

Projektowanie zmian w organizacji i zarządzanie nimi. 

Projektowanie i wdrażanie struktur organizacyjnych. 
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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. 

Definiowanie i rozwiązywanie problemów badawczych. 

Zarządzanie projektami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

Myślenie abstrakcyjne i krytyczne. 

Łączenie wiedzy z wielu obszarów. 

Umiejętność samokształcenia. 

Odpowiedzialność za pracę własną i zespołu. 

Komunikacja w co najmniej jednym języku obcym. 

Znajomość branżowego języka obcego. 

Kierowanie zespołem – planowanie i organizowanie jego działania, motywowanie podległych 

pracowników i kontrolowanie wyników ich pracy. 

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysu i konfliktu społecznego. 

Odpowiedzialność. 

Prowadzenie debat. 

Przekonywanie do własnych racji i negocjowanie.  

Planowanie i realizowanie badań naukowych. 

Świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny, etyczny,  

z poszanowaniem różnych poglądów i kultur. 

Kierowanie się społeczną odpowiedzialnością biznesu. 
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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. 

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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