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RAMOWY PROGRAM STAŻU
Staż na start. Program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, stosunki międzynarodowe
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student ma wiedzę o strukturze organizacyjnej i realiach funkcjonowania firmy
lub instytucji publicznej.
2. Student poznaje wybrane 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. W zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej przez studenta podczas praktyk realizowanych
w wybranej instytucji, wchodzą zagadnienia związane z zapoznaniem się z:
a. regulaminem wewnętrznym instytucji, m.in. przepisami o dyscyplinie pracy, bhp
i ppoż.;
b. miejscem i rolą danej instytucji, relacjami jakie łączą daną instytucją z innymi
relewantnymi instytucjami, dorobkiem danej instytucji w skali światowej, krajowej
lub lokalnej/regionalnej z uwzględnieniem jej specyfiki;
c. strukturą organizacyjną, zakresem i formami działania instytucji, w tym także
procesem podejmowania decyzji w jej ramach, zakresem kompetencji
poszczególnych jej komórek, przepływem informacji, gromadzeniem danych
i ich archiwizacją;
d. sposobami finansowania instytucji, jej majątku, jego strukturze i sposobie
wykorzystania;
e. historią przedsięwzięć podejmowanych przez daną instytucję.
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2. Umiejętności praktyczne zdobywanej przez studenta podczas praktyk realizowanych
w wybranej instytucji, wynikają z realizacji przez niego następujących formy aktywności:
a. włączanie się w proces funkcjonowania danej instytucji;
b. uczestniczenie w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki instytucji, gdzie
odbywana jest praktyka;
c. nabywanie
kompetencji
interpersonalnych
warunkujących
optymalne
funkcjonowanie w instytucji;
d. wykonywanie konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych
instytucji, w której odbywana jest praktyka.
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