Program studiów
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji
120 punktów ECTS

Liczba semestrów
4
Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy)
www.esylabus.ue.poznan.pl/

Matryca efektów kształcenia dla każdej specjalności na kierunku
www.esylabus.ue.poznan.pl/dokumenty/TP_WZ_FiR_S_2_2013.zip

Opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów
kształcenia/przedmiotów
www.esylabus.ue.poznan.pl/ dokumenty/SS_WZ_FiR_S_2_2013.zip

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Program kształcenia od roku 2012/2013 nie przewiduje obowiązku odbywania praktyk. Jednak w
ramach kierunku studenci zachęcani są do odbywania praktyk nieobowiązkowych.
Zasady odbywania praktyk zawarte są w Zarządzeniu Rektora UEP (nr 35a/2007) z dnia 28 września
2007 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu praktyk odbywanych przez studentów
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału
powołuje Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, który sprawuje nadzór nad praktykami
studenckimi w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych organów, a w szczególności
Dziekana lub upoważnionego Prodziekana, którzy zawierają umowy o praktykę z zakładami pracy.
Celem praktyki zawodowej, odbywanej przez Studenta, zwanej dalej praktyką albo praktyką
studencką, jest:
- wykorzystanie wiedzy ze studiów w praktyce,
- zdobycie doświadczeń zawodowych,
- zapoznanie się z zasadami funkcjonowania instytucji, w której praktyka się odbywa,
- zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
Zaliczenia praktyk nieobowiązkowych dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich,
ustalając szczegółowe kryteria zaliczenia praktyki w porozumieniu z promotorem albo opiekunem
naukowym Studenta. Przed podjęciem praktyki nieobowiązkowej Student, który nie przystąpił do
ubezpieczenia oferowanego przez Uczelnię, obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie praktyki i przedłożenia polisy ubezpieczeniowej w
zakładzie pracy.

Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów
FiR II stopień, studia niestacjonarne
Łączna liczba godz/pkt ECTS kontaktowych
Łączna liczba godz/pkt ECTS zajęć o charakterze praktycznym

powyżej 720/120
powyżej 279/powyżej 55

Łączna liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych

30

Minimalna liczba punktów ECTS za zajęcia ogólnouczelniane

0

Minimalna liczba punktów ECTS za zajęcia z w.f.

0

Łączna liczba godz/pkt ECTS podlegających wyborowi przez studenta

234/42

