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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I ODBYWANIA 

PROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

Kierunek − MATEMATYKA 

Poziom − I stopnia 

Forma − stacjonarne (3-l) 

Specjalności− analiza i bezpieczeństwo danych, zastosowania matematyki w finansach 

Profil kształcenia − ogólnoakademicki 

Poziom− II stopnia 

Forma− stacjonarne (2-l) 

Specjalności − analiza i bezpieczeństwo danych, zastosowania matematyki w finansach 

Profil kształcenia − ogólnoakademicki 
 

 

 

1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 
kierunku matematyka I i II stopnia. 

 
2. Praktyka jest realizowana zgodnie z Planem praktyk programowych obowiązującym w danym roku 

akademickim w Kolegium Nauk Przyrodniczych. 
 
3. Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucji finansowej lub banku, gdzie student będzie mógł 

realizować cele i osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Miejsce odbywania praktyk ma dawać 
możliwość wykształcenia umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do rozwiązywania 
praktycznych problemów pracy instytucji lub banku. 

 
4. Opiekun praktyki z ramienia instytucji ma za zadanie: 

− Ustalenie harmonogramu i szczegółowego planu przebiegu praktyki.  
− Kontrolę i opiekę nad przebiegiem praktyki i systematycznej pracy studenta.  
− Sporządzenie formularza oceny przebiegu praktyk zawodowych opatrzonego pieczęcią zakładu 

pracy i podpisem.  
− Wskazanie literatury fachowej związanej ze specyfiką praktyki. 

 
5. Koordynator praktyk: 
5.1. zatwierdza miejsca odbywania praktyk  na podstawie weryfikacji możliwości realizacji celów praktyki 

oraz osiągania zakładanych efektów uczenia się; 
5.2. hospituje praktyki z zasadami obowiązującymi w UR. Może skontaktować się z dyrekcją zakładu i 

opiekunami w celu omówienia przebiegu praktyki studenta, którego ma pod opieką. a w trakcie jej 
trwania przeprowadzić wyrywkowe hospitacje 



5.3. weryfikuje osiągane przez studenta efekty uczenia się na podstawie złożonego przez studenta 
dziennika praktyk oraz wystawionej przez opiekuna z ramienia zakładu pracy opinii wraz z oceną 
realizacji efektów kształcenia przypisanych praktyce. Koordynator może dodatkowo wymagać od 
studentów ustnego sprawozdania z przebiegu praktyki. Oceny sprawozdania oraz hospitacji mają 
wpływ na ocenę końcową z praktyki; 

5.4. zalicza praktykę na ocenę. 
 
6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującymi programami i harmonogramami studiów 

dla kierunku Matematyka właściwymi dla studiów I stopnia i studiów II stopnia. 


