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Szczecin, 10.11.2012 

 

1. Na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie praktyki zawodowe są integralnym elementem kształcenia na studiach pierw-

szego stopnia kierunków: Ekonomia i Zarządzanie. W roku akademickim 2011/2012 or-

ganizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów 

Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie oraz zasady i tryb ich zaliczania regulo-

wały odnośne przepisy. 

2. Podstawowym celem studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów 

Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie w roku 2011/2012 było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych uzupeł-

niających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studentów w toku zajęć dydaktycz-

nych. Realizacja praktyk ma też na celu stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju 

kompetencji zawodowych studentów uzyskanych w ramach wybranego kierunku kształ-

cenia i/lub specjalności, a także ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodaw-

ców i współpracowników.  

3. Do odbycia praktyki zawodowej są zobowiązani studenci pierwszego stopnia studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Studencka praktyka zawodowa powinna trwać nie kró-

cej niż 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i powinna być zaliczona do końca 4 semestru stu-

diów.  

4. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w wybranej przez studenta albo wskazanej 

przez kierownika praktyk jednostce gospodarczej lub instytucji, w kraju lub za granicą. 

Charakter wykonywanych przez studenta w trakcie praktyki zajęć powinien spełniać wy-

magania określone programem praktyk. 
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5. W roku akademickim 2011/2012 studenckie praktyki zawodowe zrealizowało i/lub 

zaliczono 175 studentom I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 

stopnia kierunków: ekonomia i zarządzanie. 

6. Przed przystąpieniem studentów do praktyk z zakładami pracy były podpisywane indywi-

dualne lub grupowe umowy, na podstawie których Uczelnia kierowała studentów na prak-

tyki. Rozliczenie i zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej odbywało się po przedłoże-

niu pełnomocnikowi dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych zaświadczenia z za-

kładu pracy potwierdzającego odbycie praktyki oraz złożenia pisemnego i ustnego spra-

wozdania z praktyki. Zaliczenie praktyk odbywało się w dwu- lub trzyosobowych gru-

pach. Przedmiotem weryfikacji były wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i 

społeczne uzyskane przez praktykantów podczas praktyk zawodowych. Analiza 

pisemnych sprawozdań z przebiegu praktyk przedkładanych przez praktykantów 

wykazała, że w wielu przypadkach treści zawarte w sprawozdaniach były przedstawiane 

bardzo syntetycznie i charakteryzował je duży stopień uogólnienia treści. Podstawę do 

zaliczenia praktyk stanowiły wówczas szczegółowe sprawozdnia ustne.  

7. W trakcie składania sprawozdania studenci wyrażali również opinie nt. ich oczekiwań 

względem rynku pracy oraz poznanych podczas praktyk oczekiwań pracodawców w 

stosunku do pracowników.  

8. Po zaliczeniu praktyk do pracodawców została skierowane zaproszenie do wzięcia udziału 

w badaniu ankietowym
1
 pozwalającym pracodawcom ocenić: 

1) przebieg praktyki studenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie oraz  

2) dotychczasowe kompetencje zawodowe studentów-praktykantów.  

9. Na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie istnieje również możliwość zaliczenia na 

poczet praktyk kompetencji zawodowych nabytych przez studentów podczas pracy i staży 

zawodowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub udziału w obozach i badaniach 

naukowych. W roku akademickim 2011/2012 pozytywnie rozpatrzono 27 wniosków stu-

dentów. W większości wnioski składali studenci studiów niestacjonarnych. 

Wnioski  

Doświadczenie nabyte w zakresie organizacji praktyk, analiza dokumentacji dotyczacej 

studenckich praktyk zawodowych oraz analiza wyników badań ankietowych na temat praktyk 

                                                 
1
 Badanie zostało przeprowadzone przez dr dr M.Rydzewską-Włodarczyk (pełnomocnika dziekana ds. studenc-

kich praktyk zawodowych i pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia) oraz J. Bielca (pełnomocnika dzie-

kana ds. ankietyzacji). 
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zawodowych zrealizowanych w roku akademickim 2011/2012 przez studentów Wydziału 

Ekonomicznego ZUT w Szczecine pozwoliły sformułować następujące wnioski:  

1. Kształcenie studentów na uczelniach wyższych wymaga ujmowania w planach studiów 

praktyk zawodowych. Pracodawcy oczekują od pracowników zarówno posiadania wie-

dzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Praktyki zawodowe umożliwiają 

studentom nabycie praktycznych umiejętności uzupełniających lub porządkujących 

wiedzę uzyskaną w toku studiów. Praktyki zawodowe realizowane przez studentów Wy-

działu Ekonomicznego ZUT w Szczecinie umożliwiają praktyczne poznanie procesów za-

chodzących w przedsiębiorstwach różnych branż, umożliwiają nabycie umiejętności do-

kumentowania tych procesów, poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się specjali-

stycznymi narzędziami informacyjnymi i informatycznymi wspomagającymi realizację 

zadań statutowych przedsiębiorstw, w tym procesy decyzyjne. Praktyka zawodowa 

poywala na formowanie postaw społecznych i personalnych. Podczas praktyki studenci 

uczą się pracy w zespole, poznają zachowania organizacyjne i kształcą umiejętność orga-

nizowania pracy, a także nabywają świadomości własnych ograniczeń w obszarze kompe-

tencji.  

2. W sferze organizacji studenckich praktyk zawodowych należy dążyć do każdorazowego 

uzgadniania z zakładami pracy szczegółowych programów praktyk. Dużą uwagę 

należy też przykładać do wyboru zakładu pracy, w którym studenci podejmują praktyki. 

naleyaz mieć jednak na względzie trudności pozyskiwania zakładów pracy. 

3. Warto zastanowić się nad możliwością modyfikacji rozkładów zajęć dla studentów II roku 

w sposób umożliwiający odbywanie praktyk w trakcie II semestru roku akademickiego 

(poza wakacjami). 

4. Należy zastanowić się nad zdywersyfikowaniem metod kontroli przebiegu praktyk w 

trakcie ich odbywania. 

5. Należy utrzymać proces pozyskiwania informacji zwrotnej oceniającej kompetencje 

studentów i efekty kształcenia. Warto zmodyfikować metodykę tych badań. 

 

Szczecin, 10.11.2012 r. 

 


