
Program praktyki zawodowej 

Semestr V 

1. Zapoznać się z organizacją przedsiębiorstwa, rodzajami prowadzonej działalności. 
2. Poznać system zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności: 

a. wykorzystywanie technologii informatycznych, 
b. metody zarządzania infrastrukturą informatyczną, z uwzględnieniem wykorzystywanego sprzętu 
c. poznać logikę przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie pod kątem projektowania 

systemów informatycznych 
3. Zapoznać się z ekonomicznymi i prawnymi uwarunkowaniami wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów 

informatycznych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w danym 
przedsiębiorstwie. 

4. Zapoznać się z eksploatowanymi w przedsiębiorstwie systemami informatycznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem dokumentacji technicznej i problemów związanych z eksploatacją sprzętu  
i oprogramowania. 

5. Wykonać samodzielnie, zlecone przez Opiekuna zadania z zakresu ekonomii lub ekonometrii. 
6. W miarę możliwości, czynnie uczestniczyć w pracach zespołów projektowych, wdrożeniowych  

i eksploatujących technologie informatyczne, posługując się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi 

w danym przedsiębiorstwie. 

Semestr VI 

1. Zapoznać się z organizacją przedsiębiorstwa, rodzajami prowadzonej działalności. 
2. Poznać system zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności: 

a. wykorzystywanie technologii informatycznych, 
b. metody zarządzania infrastrukturą informatyczną, z uwzględnieniem wykorzystywanego sprzętu 
c. poznać logikę przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie pod kątem projektowania 

systemów informatycznych 
3. Zapoznać się z eksploatowanymi w przedsiębiorstwie systemami informatycznymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem dokumentacji technicznej i problemów związanych z eksploatacją sprzętu  
i oprogramowania. 

4. Poznać techniki wstępnego diagnozowania uszkodzeń sprzętu informatycznego dostępnego w danym 
przedsiębiorstwie. 

5. Wykonać samodzielnie, zlecone przez Opiekuna zadania z zakresu informatyki. 
6. Czynnie uczestniczyć w pracach zespołów projektowych lub wdrożeniowych opracowujących produkty 

informatyczne, posługując się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w danym przedsiębiorstwie. 

Semestr VII 

1. Zapoznać się z organizacją przedsiębiorstwa, rodzajami prowadzonej działalności. 
2. Poznać system zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności: 

a. wykorzystywanie technologii informatycznych, 
b. metody zarządzania infrastrukturą informatyczną, z uwzględnieniem wykorzystywanego sprzętu 
c. poznać logikę przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie pod kątem projektowania 

systemów informatycznych 
3. Zapoznać się z eksploatowanymi w przedsiębiorstwie systemami informatycznymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem dokumentacji technicznej i problemów związanych z eksploatacją sprzętu  
i oprogramowania. 

4. Wykonać samodzielnie, zlecone przez Opiekuna zadania z zakresu informatyki lub ekonomii/ekonometrii. 
5. Czynnie uczestniczyć w pracach zespołów opracowujących produkty informatyczne lub eksploatujących 

technologie informatyczne, posługując się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w danym 

przedsiębiorstwie. 


