
Biuro Informacji Kredytowej S.A. – lider na polskim rynku wymiany informacji wspierającej 

bezpieczny obrót gospodarczy, firma świadcząca usługi dla sektora usług finansowych, 

uruchamia w 2013 roku płatne praktyki studenckie o następujących tematach i programach: 

 

Program praktyki studenckiej w Departamencie Rynku Podmiotów Niebankowych 

Oczekiwany termin: począwszy od 16 września 2013 r. przez 1 miesiąc 

Preferowani studenci kierunków: ekonomia, bankowość, finanse i zarządzanie 

 

Temat: Wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe – analiza polskiego rynku 

i zebranie doświadczeń z zagranicznych rynków według zadanego kryterium 

 

Program praktyki: 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o Grupie BIK 

 zapoznanie z pracą w BIK 

 zapoznanie z produktami, usługami dla podmiotów z sektora niebankowego 

 wykonanie analizy polskiego rynku i zebranie doświadczeń z zagranicznych rynków 

wywiadowni gospodarczych, według zadanego kryterium 

 wykonanie analizy polskiego rynku i zebranie doświadczeń z zagranicznych rynków firm 

ubezpieczeniowych, według zadanego kryterium 

Wynik praktyki: Wykonanie  analizy (w tym materiał opisowy i prezentacja w Power Point) 

 

Wynagrodzenie za praktykę: 1.800 PLN brutto 
Więcej informacji na: https://www.bik.pl/centrum-edukacji 

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać na: praktyki.studenckie@bik.pl 

______________________________________________________________________________ 

 

Program praktyki studenckiej w Departamencie Rynku Podmiotów Niebankowych 

Oczekiwany termin: począwszy od 16 września 2013 r. przez 1 miesiąc 

Preferowani studenci kierunków: ekonomia, bankowość, finanse i zarządzanie 

 

Temat: Firmy oferujące usługi dedykowane e-commerce - analiza polskiego rynku 

i zebranie doświadczeń z zagranicznych rynków według zadanego kryterium 

 

Program praktyki: 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o Grupie BIK 

 zapoznanie z pracą w BIK 

 zapoznanie z produktami, usługami dla podmiotów z sektora  niebankowego 

 wykonanie analizy rynku firm oferujących w Polsce i zebranie doświadczeń z 

zagranicznych rynków usługi dedykowane e-commerce według zadanego kryterium 

 wykonanie analizy rynku social lending w Polsce i zebranie doświadczeń z zagranicznych 

rynków, według zadanego kryterium 

Wynik praktyki: Wykonanie  analizy (w tym materiał opisowy i prezentacja w Power Point) 

 

Wynagrodzenie za praktykę 1.800 PLN brutto 
Więcej informacji na: https://www.bik.pl/centrum-edukacji 

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać na: praktyki.studenckie@bik.pl 

______________________________________________________________________________ 
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Program praktyki studenckiej w Departamencie Rynku Podmiotów Niebankowych 

Oczekiwany termin: począwszy od 16 września 2013 r. przez 1 miesiąc 

Preferowani studenci kierunków: ekonomia, bankowość, finanse i zarządzanie 

 

Temat: Analiza i ocena  polskiego rynku w obszarze firm leasingowych, według zadanego 

kryterium 

 

Program praktyki: 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o Grupie BIK 

 zapoznanie z pracą w BIK 

 Zapoznanie z produktami, usługami dla podmiotów z sektora niebankowego 

 Wykonanie analizy i oceny  rynku w obszarze firm leasingowych w Polsce według 

zadanych kryteriów 

Wynik: Wykonanie  analizy (w tym materiał opisowy i prezentacja w Power Point) 

 

Wynagrodzenie za praktykę 1.800 PLN brutto 
Więcej informacji na: https://www.bik.pl/centrum-edukacji 

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać na: praktyki.studenckie@bik.pl 

______________________________________________________________________________ 

 

Program praktyki studenckiej w Centrum Obsługi Klienta 

Oczekiwany termin rozpoczęcia: począwszy od 16 września 2013 r. w kolejnych cyklach 

jednomiesięcznych/os. 

Preferowani studenci kierunków: ekonomia, bankowość, finanse i zarządzanie lub inne 

 

Temat: Promowanie BIK i produktów BIK wśród konsumentów odwiedzających 

Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK 

 

Program: 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o Grupie BIK 

 zapoznanie z działaniami wykonywanymi w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta 

 zapoznanie z produktami, usługami i Portalem BIK 

 zapoznanie Praktykanta ze standardami obsługi Klienta, z pracą konsultantów Sprzedaży 

Bezpośredniej 

 Realizacja zadań praktycznych wykonywanych na Sali Obsługi Klienta: 

- przekazywanie Klientom informacji o Grupie BIK, 

- przekazywanie Klientom informacji o produktach i Portalu BIK, 

- promowanie produktów BIK, zachęcanie do zakupu, do rejestracji na Portalu BIK, 

- badanie opinii Klientów na temat działalności, produktów, Portalu BIK 

Wynik praktyki: Opracowanie profilu i oczekiwań klientów przychodzących do COK na 

podstawie wyników przeprowadzonych ankiet oraz rozmów z klientami COK. Propozycje 

usprawnień obsługi klientów przychodzących do COK 

 

Wynagrodzenie za praktykę 1.800 PLN brutto 
Więcej informacji na: https://www.bik.pl/centrum-edukacji 

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać na: praktyki.studenckie@bik.pl 

______________________________________________________________________________ 
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Program praktyki studenckiej w Departamencie Rynku Bankowego 

Oczekiwany termin rozpoczęcia: począwszy od 16 września 2013 r. w kolejnych cyklach 

jednomiesięcznych/os. (max. 3 os.) 

Preferowani studenci kierunków: ekonomia, bankowość, finanse i zarządzanie 

 

Temat: Przetwarzanie danych w BIK na potrzeby weryfikacji przez banki wniosków klientów w 

zakresie ryzyka kredytowego i operacyjnego 

 

Program: 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o Grupie BIK 

 zapoznanie się z danymi przetwarzanymi w BIK, jakością przetwarzanych danych w BIK, 

źródłami pozyskiwania informacji,  

 pozyskiwanie z zewnętrznych źródeł - danych dotyczących upadłości firm za zadany 

okres, 

 wykonanie analizy statystycznej dotyczącej pozyskanych danych, przygotowanie raportu 

końcowego podsumowującego zebrane informacje i przeprowadzone analizy 

Wynik praktyki: Aktualizacja zasobów BIK w zakresie upadłości podmiotów gospodarczych wraz 

z opracowaniem statystycznym dotyczącym upadłości  i raportem końcowym z odbytych praktyk. 

 

Wynagrodzenie za praktykę 1.800 PLN brutto 
Więcej informacji na: https://www.bik.pl/centrum-edukacji 

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać na: praktyki.studenckie@bik.pl 

______________________________________________________________________________ 

 

Program praktyki studenckiej w Departamencie Analiz i Projektowania 

Oczekiwany termin rozpoczęcia: od 1 października 2013 r. przez 3 miesiące 

Preferowani studenci kierunków: informatyka lub pokrewne 

 

Temat: Zaprojektowanie i wdrożenie metody zarządzania specyfikacją usług dla klientów BIK 

wspierane narzędziem CASE 

 

Program: 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o Grupie BIK 

 nabycie przez Praktykanta wiedzy o usługach BIK 

 praca w zespole analitycznym w obszarze specyfikacji usług dla klientów BIK 

 zapoznanie się z narzędziami CASE firmy Visual Paradigm 

 realizacja zadania praktycznego: 

o Uczestnictwo w opracowaniu i wdrożeniu środowiska do utrzymywania 

specyfikacji usług w BIK na bazie narzędzia CASE 

o Opracowanie specyfikacji wybranych usług BIK w przygotowanym środowisku w 

oparciu o istniejącą w formacie „.docx” dokumentację. Przygotowanie wtyczki do 

narzędzia CASE umożliwiającej import specyfikacji usługi z dokumentacji 

WORD, a także import naniesionych na dokument zmian. 

o Zaprojektowanie i zaimplementowanie wybranych raportów w środowisku CASE 

Wynik praktyki: Przygotowane i udokumentowane środowisko do utrzymywania specyfikacji 

usług BIK w narzędziu CASE. Dokumentacja wybranych usług przeniesiona do nowego 

środowiska. 

 

Wynagrodzenie za praktykę 5.400 PLN brutto 
Więcej informacji na: https://www.bik.pl/centrum-edukacji 

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać na: praktyki.studenckie@bik.pl 
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