
Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia Nr 70/2015 

Rektora UMCS 
 

Załącznik nr 1  
do umowy/deklaracji o przyjęciu praktykanta  

w celu odbycia praktyki objętej programem studiów 
 
 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA NA PRAKTYKACH EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

UMCS, Wydział Ekonomiczny 

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I st.) 

 

 
Student/ka w trakcie odbywania praktyki powinien/powinna osiągnąć następujące efekty 
kształcenia: 
 

 
Opis efektów 

 
 
W zakresie umiejętności: 
Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia, w tym matematyczne, statystyczne, informatyczne 
oraz techniki pozyskiwania danych w celu oceny sytuacji gospodarczej i podejmowania 
optymalnych decyzji ekonomicznych 
Potrafi wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w pracy zawodowej oraz sprawnie rozwiązywać problemy zawodowe 
Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii 
Potrafi planować, organizować i realizować działania indywidualne i w grupie 
Potrafi pracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe, wykazywać zdolności 
organizacyjne, pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem  
i podejmowaniem działań zawodowych 
Potrafi właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, 
krytycznej analizy i syntezy tych informacji 
 
W zakresie kompetencji społecznych: 
Jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oraz do ciągłego uczenia 
się, pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności 
Jest gotów do właściwego komunikowania się z otoczeniem, odpowiedniego określania 
priorytetów służących realizacji formułowanych przez siebie zadań oraz ponoszenia 
odpowiedzialności za powierzone mu zadania 
Jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i wymagania tego od innych 
 
 



Appendix No 6 
to Regulation No 70/2015 

of the Rector of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 
 

Appendix No 1 
to the contract/declaration on the admission of an apprentice 

in order to complete an internship covered by the study programme 
 

 

LEARNING OUTCOMES TO BE ACHIEVED DURING THE STUDENT’S INTERNSHIP  

UMCS, Faculty of Economics 

Study programme: International Economic Relations (study cycle: 1st degree) 

 
The following learning outcomes are to be achieved during the student’s internship: 
 

 
Description of learning outcomes 

 
 
Skills: 
Is able to use methods and tools, including mathematical, statistical, IT and data acquisition 
techniques to assess the economic situation and make optimal economic decisions 
Is able to use knowledge to take on new challenges, solve dilemmas arising in professional 
work and efficiently solve problems in work 
Is able to communicate with the environment using specialized terminology 
Is able to plan, organize and implement individual and group activities 
Is able to work in a team, including taking on various team roles, demonstrating 
organizational skills that allow the achievement of design-related goals and undertaking 
professional activities 
Is able to properly select sources and information from them, evaluate, critically analyze and 
synthesize this information 
 
Social skills:  
Is ready to critically assess the state of his knowledge and skills and to constantly learn, 
deepen and supplement the acquired knowledge and skills 
Is ready to properly communicate with the environment, properly define priorities for the 
implementation of the tasks he formulates and take responsibility for the tasks entrusted to 
him 
Is ready to behave in a professional manner, to comply with the rules of professional ethics 
and to demand it from others 



Приложение №6 
к Постановлению № 70/2015 

Ректора Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине 
 

Приложение № 1 
к договору/заявлению о приёме практиканта  

 для прохождения практики по программе обучения 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НА 
ПРАКТИКЕ  

УМКС, Экономический Факультет 

Специальность: Міжнародні економічні відносини (бакалавриат) 

 
Во время практики студент/ка должны достигнуть следующие эффекты:  
 

 
Описание эффекта 

 
 
Навыки: 
Може використовувати методи та інструменти, включаючи математичні, статистичні, 
інформатичні та методи збору даних, щоб оцінити економічну ситуцію та прийняти 
отримальні економічні рішення 
Може використовувати знання, щоб приймати нові виклики, вирішувати дилеми, що 
виникають у професійній роботі та ефективно вирішувати професійні проблеми 
Може спілкуватися з оточенням за допомогою спеціальної термінології 
Може планувати, організовувати та здійснювати індивідуальні та групові заходи 
Може працювати в команді, виконувати різні командні ролі, демонструювати 
організаційні здібності, які дозволяють досягати цілей, пов’язаних з проєктуванням і 
здійсненням професійної діяльності 
Може правильно відібрати джерела та інформацію з них, оцінити, критично 
проаналізувати та узагальнити цю інформацію 
 
Социальные навыки: 
Готовий критично оцінювати стан своїх знань і вмінь, постійно вчитися, поглиблювати і 
доповнювати набуті знання і вміння. 
Готовий правильно спілкуватися з оточенням, правильно визначати пріоритети для 
реалізації поставлених завдань і відповідально ставитися до покладених на нього 
завдань 
Готовий поводитися професійно, дотримуватись правил професійної етики та вимагати 
цього від інших 
 
 

 
 
  


