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Ramowy program i zasady odbywania staŜu w roku 2014  

dla studentów kierunku MATEMATYKA  

 

1. Informacje wstępne.  

Odbycie staŜu ma na celu poznanie specyfiki pracy na róŜnych stanowiskach, w róŜnych 

branŜach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy 

teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach 

zgodnych z wybraną specjalnością oraz poznanie własnych moŜliwości na rynku pracy i nawiązanie 

kontaktów zawodowych.  

2. Ramowy program staŜu. 

Indywidualny program staŜu ustala organizator staŜu (zakład pracy). Powinien on 

uwzględniać w zaleŜności od specyfiki firmy i jednostki organizacyjnej, w której odbywać się 

będzie staŜ, np. następujące elementy: 

       a) ogólne zapoznanie z jednostką, w której realizowany jest staŜ: 

 - podstawowe parametry charakteryzujące jednostkę, 

 - organizacja systemu zarządzania, zakres działania, 

 - dokumenty, źródła i przepływ informacji, 

 - majątek, jego struktura, sposób wykorzystania, 

 - pozycja rynkowa danej jednostki, 

 - zakres działań i obowiązków jednostek strukturalnych danej jednostki, 

b) strategia działania i realizacja strategii: 

 - kierunki rozwoju i programy rozwoju, 

 - moŜliwości i formy przekształceń, 

 - działalność inwestycyjna, 

 - wykorzystanie nowoczesnych technik w procesie realizacji strategii, 

c) zarządzanie finansami – zapoznanie i praktyczna realizacja: 

 - koszty według róŜnych kryteriów podziałów, 
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 - źródła informacji i sprawozdawczość finansowa, 

 - analizy ekonomiczno-finansowe, 

 - analizy bilansu i/lub budŜetu, 

d) uwarunkowania zewnętrzne i ekonomiczne: 

 - system ekonomiczno-prawny, 

 - dokumenty i informacje rynkowe, 

 - inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z klientem, 

 - promocja i reklama, 

 - powiązania kooperacyjne, koordynacja, współpraca itp. 

e) funkcjonowanie jednostek administracji publicznej: 

 - zakres działania i funkcje, 

 - system finansowania, 

 - mienie komunalne, 

 - gospodarowanie zasobami, 

 - gospodarka przestrzenna, 

 - działalność inwestycyjno-budowlana. 

3. Porozumienie w sprawie organizacji staŜu. 

Studenci odbywają jednomiesięczny staŜ na podstawie porozumienia zawartego przez 

Uczelnię z organizatorem staŜu (zakładem pracy). Student jest ubezpieczony od następstw nie-

szczęśliwych wypadków, koszty ubezpieczenia pokryte zostaną z kosztów pośrednich projektu. 

4. Potwierdzenie odbycia staŜu. 

Po zakończeniu staŜu student przedkłada Kierownikowi Projektu zaświadczenie 

o odbyciu staŜu.  

5. Wynagrodzenie. 

 Student uczestniczący w staŜu otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 

1680 PLN, płatne po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia o odbyciu staŜu. Opiekun staŜu 

otrzymuje wynagrodzenie (umowa cywilnoprawna) w wysokości 300 PLN. 


