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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. 
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Wydział Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Forma studiów Stacjonarna 

Kierunek ZARZĄDZANIE 

Stopień studiów Drugi 

 

 

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

ZARZĄDZANIE (Wydział EZiT) 

Kompetencje  

(wyciąg z efektów kształcenia kierunku Zarządzanie) 

Wykorzystanie wiedzy o zarządzaniu w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności 

doradczej w tym zakresie.  

Obserwacja, analiza i interpretacja procesów zachodzących w organizacji w kontekście teoretycznym. 

Projektowanie i stosowanie systemów ocen efektywności organizacji. 

Rozwiązywanie problemów w sposób innowacyjny z wykorzystaniem wiedzy z różnych obszarów.  

Udział w podejmowaniu decyzji strategicznych z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi. 

Opis i analizowanie problemów organizacji i jej otoczenia z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi  

i metod. 

Modelowanie i przewidywanie przebiegu procesów w organizacji. 

Przeprowadzanie kompleksowego audytu działalności organizacji posługując się przepisami prawa 

krajowego i europejskiego. 

Stosowanie norm i standardów w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli 

(pracy, jakości itp.).  

Projektowanie i realizacja procesów zarządzania zmianami z uwzględnieniem możliwych trudności. 

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/
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Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych w organizacji.  

Znajomość branżowego języka obcego.  

Współpraca w interdyscyplinarnym zespole.  

Zarządzanie projektami gospodarczymi i społecznymi. 

Odpowiedzialność na poziomie zarządczym i społecznym. 

Umiejętności komunikacyjne. 

Umiejętność przekazywania wiedzy osobom spoza branży w języku polskim i obcym. 

Prowadzenie debat, przekonywanie i negocjowanie w imię osiągania wspólnych celów.  

Umiejętność samokształcenia. 

Rozpowszechnianie postaw etycznych i wrażliwość społeczna w organizacji. 

Podejmowanie samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych.  

 

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 dot. rachunku kosztów. 

Obsługa systemu informatycznego zarządzania w zakresie wprowadzania danych na określonym 

stanowisku. 

Obsługa systemu informatycznego zarządzania w zakresie przygotowywania raportów i sprawozdań. 

Opracowanie koncepcji ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie 

lub rozwijanie mechanizmów już wykorzystywanych w przedsiębiorstwie w tym zakresie. 

Współpraca z zespołem/specjalistami w zakresie kierowania łańcuchem dostaw. 

Pomoc w monitorowaniu łańcucha dostaw. 

Pomoc w opracowaniu systemu motywacji w przedsiębiorstwie. 

 

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/

