
 

 

Projekt „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 
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KARTA REALIZACJI STAŻU - EKONOMIA 

IMIĘ I NAZWISKO  

NR ALBUMU  

E-MAIL  

TELEFON  

NAZWA FIRMY 
 

 

ADRES 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO,  

NR TELEFONU,  

E-MAIL OPIEKUNA STAŻU 

 

DATA ROZPOCZĘCIA   

DATA ZAKOŃCZENIA   

 

LICZBA GODZIN STAŻU 120 godzin – minimum 20 godzin tygodniowo 

 

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas stażu 

 

EK2_W09 - Zna i rozumie w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

działań podmiotów gospodarujących, w tym w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

EK2_U01 - Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne z 

wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz uzupełniająco w zakresie finansów i 

zarządzania. 

EK2_U08 - Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz 

ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

EK2_K02 - Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze gospodarki oraz jest przygotowany do 

zasięgania opinii ekspertów. 

EK2_K05 - Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym 

rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki zawodowej 

oraz kodeksów dobrych praktyk. 

 

Podpis Stażysty 
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Potwierdzenie zrealizowania stażu przez Instytucję przyjmującą Podpis oraz pieczątka 

POTWIERDZAM/NIEPOTWIERDZAM 

ZREALIZOWANIE STAŻU I NALEŻYTE WYKONANIE 

ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM UMOWY  

O STAŻ. PONIŻSZE ROZWIĄZANIE UZNAJĘ ZA 

KOMPLETNE I POPRAWNE 

Ogólna ocena stażu (proszę zaznaczyć właściwą): 

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

 

 

Koordynator modułu III 

Imię i nazwisko Zatwierdzenie stażu Data Podpis  

 

 

 

 Zatwierdzam 

 Nie zatwierdzam 
  

 

Kurator kierunku 

Imię i nazwisko Zatwierdzenie stażu Data Podpis  

 

 

 

 Zatwierdzam 

 Nie zatwierdzam 
  

 

Załączniki:  

1. Raport końcowy – opis rezultatu stażu (4-6 stron, czcionka: Arial 11, odstęp 1,5) 

2. Lista obecności stażysty 

 


