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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 Ekonomia i Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

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 Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Forma studiów Stacjonarna 

Kierunek EKONOMIA 

Stopień studiów Drugi 

 

 

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

EKONOMIA (Wydział EZiT) 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia kierunku Ekonomia) 

Projektowanie celów, metod i zakresu analizy ekonomicznej i finansowej.  

Dostrzeganie problemów i wyjaśnianie faktów oraz procesów społeczno-ekonomicznych w skali mikro 

i makro. 

Twórcze wykorzystywanie wiedzy ekonomicznej oraz wiedzy z innych dyscyplin naukowych.  

Podejmowanie decyzji, które są zgodne z interesem organizacji oraz normami prawnymi i etycznymi.  

Umiejętność jasnego i logicznego przedstawiania planowanego i realizowanego działania w języku 

polskim i obcym.  

Formułowanie wymogów technologicznych w zakresie IT. 

Prognozowanie procesów gospodarczych z wykorzystaniem zawansowanych metod i narzędzi. 

Dostrzeganie nowych trendów w gospodarce w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.  

Interpretowanie zachowania człowieka na rynku, w przedsiębiorstwie oraz organizacji.  

Aktywne działanie/współpraca w zespołach projektowych. 

Posługiwanie się nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji w wielokulturowych otoczeniu.  

Umiejętność zidentyfikowania zagrożenia w organizacji.  

Umiejętność oceny i interpretacji procesów w gospodarce.  

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/
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Projektowanie badań i kierowanie nimi. 

Umiejętność samokształcenia. 

Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych i prognostycznych do oceny i przewidywania 

zjawisk ekonomicznych.  

 

2. GŁÓWNE KOMPETENCJE DEFICYTOWE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

 Umiejętność pracy zespołowej. 

 Umiejętność diagnozowania i prognozowania. 

 Umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołu. 

 Umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. 

 Otwartość na zmiany i innowacje. 

 Poszerzanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności. 

 Kierowanie się zasadami etyki w realizacji zadań zawodowych. 

 Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów. 

 Zdolność przekonywania i negocjowania dla osiągnięcia wspólnych celów. 

  

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

KOMPETENCJI ZGODNYCH Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA 

Udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego. 

Przygotowanie danych i przeprowadzenie analiz dotyczących sytuacji rynkowej firmy . 

Przygotowanie danych i przeprowadzenie analiz dotyczących miejsca produktów firmy na rynku. 

Udział w pracach zespołu przygotowującego innowację rynkową. 

Udział w pracach zespołu opracowującego strategię marketingową. 

Opracowanie analiz dotyczących wybranego aspektu działalności firmy. 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla celów marketingowych lub public relations. 

Udział w zadaniach dotyczących monitorowania produkcji. 
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