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Staż na start. Program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Nauk Geograficznych, gospodarka przestrzenna
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student ma wiedzę o strukturze organizacyjnej i realiach funkcjonowania firmy
lub instytucji publicznej.
2. Student
poznaje
aspekty
działalności
wybranej
firmy
lub
instytucji
w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów.
Umiejętności
1. Student potrafi wykorzystać wiedzę akademicką w realizacji określonych zadań
w danej instytucji lub przedsiębiorstwie.
2. Student zdobywa praktyczną znajomość zagadnień związanych z wybranym kierunkiem
studiów.
3. Student rozwija wybrane umiejętności np.: analityczne, organizacyjne, rozwiązywania
problemów, samodzielnego dokształcania się, nawiązywania kontaktów, wykonywania pracy
zgodnie z harmonogramem.
Postawy/kompetencje
1.
2.
3.
4.

Student ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.
Student przejawia dbałość o standardy etyczne.
Student nawiązuje kontakty zawodowe.
Student świadomie kształtuje swoją karierę zawodową.

Szczegółowy program stażu
1. Zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstw i urzędów.
2. Zapoznanie się z procedurami administracyjnymi, technikami sporządzania dokumentacji,
pracą w terenie.
3. Zapoznanie się z wymaganiami BHP obowiązującymi na terenie przedsiębiorstwa lub urzędu.
4. Zapoznanie się z procesem przepływu informacji, tworzenia bazy danych o terenie, raportów,
ekspertyz, analiz oddziaływań.
5. Zapoznanie się ze specyfiką pracy z petentem (klientem).
6. Zapoznanie się i nauczenie pracy o charakterze administracyjnym na różnych stanowiskach
w urzędach, instytucjach, firmach prywatnych.
7. Udział w pracach terenowych związanych ze zbieraniem informacji do przygotowania różnych
dokumentacji, np. wydawania warunków zagospodarowania terenu, opracowań
geodezyjnych itp.
8. Wykonywanie prostych pomiarów pod nadzorem oraz asystowanie w bardziej
skomplikowanych procedurach pomiarowych, np. opracowań geodezyjnych.
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9.
10.
11.
12.

Udział w pracach związanych z zestawieniami danych, tworzeniem baz danych.
Wykonywanie części składowych analiz i omówienie uzyskanych wyników.
Kształtowanie umiejętności pracy z klientem.
Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, osiągania konsensusu, negocjacyjnych
w zakresie prowadzenia gospodarki przestrzennej.
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