PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI PWSZ W CHEŁMIE
(streszczenie)

kierunek :

MATEMATYKA

specjalność:

MATEMATYKA EKONOMICZNA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, zwana dalej PWSZ w Chełmie, organizuje
obowiązkowe praktyki zawodowe jako integralną część procesu kształcenia.
Praktyki są realizowane w wymiarze określonym w planach studiów dla poszczególnych kierunków,
specjalności zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

CELE PRAKTYK
Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do pogłębienia treści przekazywanych w toku
zajęć dydaktycznych i skonfrontowania ich z praktyką życia codziennego, jak również umożliwienie
bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i umiejętności, które będą pomocne w realizowaniu treści
kształcenia podczas zajęć dydaktycznych w Uczelni.
Praktyki zawodowe mają przyczyniać się do rozwijania aktywności oraz przedsiębiorczości studentów.
Praktyki mają rozwijać umiejętność współpracy zespołowej oraz powinny umożliwiać nawiązywanie
kontaktów zawodowych.

ORGANIZACJA PRAKTYK
Praktyki mogą odbywać się w jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach
naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury lub
w ramach zorganizowanej przez Uczelnię działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.
PWSZ w Chełmie, zgodnie z Regulaminem studiów, określa w planie studiów czas trwania praktyk
zawodowych.

Studenci odbywają praktyki w terminach wynikających z rozkładów zajęć dla poszczególnych kierunków,
specjalności kształcenia w okresie przerwy wakacyjnej lub międzysemestralnej oraz w trakcie okresu
zajęć dydaktycznych, o ile organizacja praktyk nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

ZADANIA PRAKTYKI
W trakcie trwania praktyki Student zobowiązany jest do zrealizowania CO NAJMNIEJ JEDNEGO
z następujących zadań:
1. Wartość środków gospodarczych,
2. Rachunek odsetek składanych i rachunek dyskontowy,
3. Środki pieniężne, pożyczki, kredyty, rozrachunki,
4. Rozliczenie efektywności inwestycji,
5. Kalkulacje leasingowe,
6. Metodyka amortyzacji,
7. Wycena instrumentów finansowych,
8. Planowanie finansowe,
9. Sprawozdawczość finansowa,
10. Strategie informatyczne,
11. Bazy danych.

OCENA PRAKTYKI
Po zakończeniu praktyki, Student uzyskuje u Opiekuna praktyki zaliczenie praktyki.
Dokonanie wpisu w indeksie wraz z oceną odbywa się na podstawie przedłożonej przez Studenta
stosownej dokumentacji, tj. Porozumienia w sprawie organizacji praktyki, Arkusza oceny pracy studenta
podczas odbywania praktyki, Sprawozdania z wykonania praktyki oraz uzupełnionego Dziennika
praktyki.

