WYMIAR, ZASADY I FORMY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU EKONOMIA STUDIA I STOPNIA
1. Praktyka studencka na kierunku „ekonomia” na studiach pierwszego stopnia jest realizowana
w ogólnym wymiarze 960 godzin.
2. Praktykom studenckim na studiach pierwszego stopnia przypisano 39 pkt ECTS.
3. Praktyka na studiach pierwszego stopnia rozpoczyna się w semestrze 2 i trwa w semestrze 4
oraz 5, zgodnie z poniższą tabelą:

Semestr

Numer
praktyki

II

I praktyka

x

II praktyka

IV

V

x

III praktyka

x

Czas trwania praktyki

ECTS

320 godzin

13

320 godzin

13

320 godzin

13

4. Efekty uczenia się przewidziane dla praktyk zawodowych i metody ich weryfikacji zostały
określone w sylabusie przedmiotu. Merytoryczny nadzór nad praktykami sprawować będzie
Koordynator ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku ekonomia z ramienia Uczelni,
który:


akceptuje miejsce odbywania praktyki w części dopuszczonej do realizacji w miejscu
wskazanym przez Studenta,



ocenia realizację efektów uczenia się w trakcie praktyk na podstawie dokumentacji
przebiegu praktyk,



dokonuje weryfikacji osiągniecia efektów uczenia się w trakcie odbywania praktyk przez
Studenta na podstawie dokumentacji potrwierdzonej przez Opiekuna z ramienia
pracodawcy oraz dokonuje zaliczenia praktyki,



na zakończenie wszystkich praktyk przeprowadza rozmowę ze studentem (zaliczenie ustne)
oraz zatwierdza złożoną dokumentację projektową.

5. Zasady odbywania praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych na kierunku „ekonomia”.

WYMIAR, ZASADY I FORMY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA
KIERUNKU EKONOMIA STUDIA II STOPNIA
1. Praktyka studencka na kierunku „ekonomia” na studiach drugiego stopnia jest realizowana w
ogólnym wymiarze 450 godzin.
2. Praktykom studenckim na studiach drugiego stopnia przypisano 19 pkt ECTS.
3. Praktyka na studiach drugiego stopnia rozpoczyna się w semestrze 2 i trwa w semestrze 3,
zgodnie z poniższą tabelą:

Semestr

Numer
praktyki

II

III

x
I praktyka
II praktyka

x

IV

Czas trwania praktyki

ECTS

200 godzin. (tj. 5 dni
w tygodniu, po 8 godz./dzień
przez 5 tygodni)

8

280 godzin. (tj. 5 dni
w tygodniu, po 7 godz./dzień
przez 7 tygodni)

11

4. Efekty uczenia się przewidziane dla praktyk zawodowych i metody ich weryfikacji zostały
określone w sylabusie przedmiotu. Merytoryczny nadzór nad praktykami sprawować będzie
Koordynator ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku ekonomia z ramienia Uczelni, który:


akceptuje miejsce odbywania praktyki w części dopuszczonej do realizacji w miejscu
wskazanym przez Studenta,



ocenia realizację efektów uczenia się w trakcie praktyk na podstawie dokumentacji
przebiegu praktyk,



dokonuje weryfikacji osiągniecia efektów uczenia się w trakcie odbywania praktyk przez
Studenta

na

podstawie

dokumentacji

potrwierdzonej

przez

Opiekuna

z ramienia pracodawcy oraz dokonuje zaliczenia praktyki,


na zakończenie wszystkich praktyk przeprowadza rozmowę ze studentem (zaliczenie ustne)
oraz zatwierdza złożoną dokumentację projektową.

5. Zasady odbywania praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych na kierunku „ekonomia”.

