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PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
KIERUNEK: bezpieczeństwo wewnętrzne
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne.
2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu
umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z
potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca
odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.
II. Zasady organizacji praktyk
§2
1. Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie III roku studiów, wcześniejsze rozliczenie praktyk lub
odbycie ich na specjalnych zasadach określa Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW.
2. Praktyka trwa co najmniej 120 godzin, może odbywać się maksymalnie w dwóch miejscach.
§3
1. Wyboru miejsca praktyk dokonuje się z listy instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę.
W innym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.
2. Wybór miejsca praktyk powinien korespondować z charakterem studiów – jednostka, względnie
jej część, w której odbywa się praktyka, musi być zaangażowana w realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego.
3. Mogą to być m.in.:
- jednostki administracji rządowej,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorstwa prywatne i państwowe,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje analityczne i organizacje badawcze,
- środki społecznego przekazu.
4. Kierownik Biura Karier wystawia dokumenty uprawniające do odbycia praktyki.
§4
1. Podstawą zaliczenia praktyki jest sprawozdanie o odbyciu praktyki zatwierdzone przez instytucję
organizującą praktykę oraz opisowa ocena pracy praktykanta ze strony instytucji przyjmującej, a

także wypełniona karta praktykanta, która stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Praktyk
Studenckich w UKSW.
2. Zaliczenie praktyki stanowi warunek zaliczenia roku akademickiego.
III. Szczegółowe cele i efekty praktyki
§5
1. Student kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać
zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów kształcenia. Celem praktyki jest
przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, nauka
profesjonalnego postępowania oraz planowania i organizacji pracy.
2. W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane
w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.
3. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub
organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji powierzonych mu
zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Praktyki powinny
ukazać rolę zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego we współczesnym świecie.
§6
1. Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych, szczególnie:





zapoznania się studenta z regulaminami, procedurami i strukturą wewnętrzną jednostki,
obserwacji pracy poszczególnych komórek w strukturze jednostki, która powinna pozwolić
studentowi zrozumieć teorię poprzez jej praktyczne zastosowanie w działaniach jednostki,
wiedzy praktycznej zdobytej podczas odbywania praktyki, która powinna być wykorzystana dla
lepszego zrozumienia teorii przekazywanej na kolejnych poziomach kształcenia,
samodzielnej realizacji zadań zleconych przez osobę nadzorującą praktykanta wewnątrz
jednostki.

2. Zakres prac oraz stopień samodzielności praktykanta określa osoba nadzorującą praktykanta
wewnątrz jednostki.
Efekty kształcenia
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w grupach, organizacjach i instytucjach
w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z
zakresu bezpieczeństwa i powiązanych z nim dyscyplin oraz
pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z
bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym,
państwowym, regionalnym i globalnym
Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i tworzącą
podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa
wewnętrznego
Potrafi podejmować etyczne rozstrzygnięcia
w celu rozwiązania konkretnych zadań

Symbol

Weryfikacja osiągniętych efektów

BWL_K02

Odpowiedni zapis z oceną
w dzienniku praktyk

BWL_U02

Ocena osoby nadzorującej praktykanta
wewnątrz jednostki

BWL_W01

Ocena osoby nadzorującej praktykanta
wewnątrz jednostki

BWL_U10

Ocena osoby nadzorującej praktykanta
wewnątrz jednostki

