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KARTA REALIZACJI STAŻU – FINANSE MENEDŻERSKIE 

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 

FM2_W03 - Zna i rozumie w pogłębiony sposób praktyczne wyzwania stojące przed finansami 

menedżerskimi w warunkach działania współczesnych organizacji, w tym międzynarodowych. 

Identyfikuje relacje między strukturami i instytucjami społecznymi oraz ich dynamikę. Zna wybrane 

metody i narzędzia opisu (w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur 

społecznych i procesów w nich zachodzących), a także identyfikowania rządzących nimi 

prawidłowości. 

FM2_U06 - Potrafi uczestniczyć w tworzeniu projektów w procesie zarządzania organizacją. Potrafi 

aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi kierować pracą 

zespołu. 

FM2_U07 - Jest świadomy konieczności ciągłego uczenia się i wdrażania innowacji. Potrafi 

zaplanować i wdrożyć proces samodzielnego uczenia się rozwiązywania problemów z zakresu 

zarządzania i finansów. Potrafi doskonalić swoje umiejętności uczenia się i wspomagać innych  w 

tym zakresie. 

FM2_K02 - Jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu zarządzania i finansów w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych w procesach zarządzania organizacjami. Jest gotów do 

uznawania i wykorzystywania wiedzy eksperckiej z zakresu finansów menedżerskich. 

FM2_K05 - Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, innowacyjny i profesjonalny. Jest 

gotów do tych działań na rynku pracy w zakresie zawodów związanych z finansami menedżerskimi 

oraz w procesie podejmowania samodzielnych decyzji. 

 

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: Raport końcowy – opis rozwiązania zadania stażowego (4-6 stron, czcionka: Arial 

11, odstęp 1,5) 


