
Akademia WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Praktyka zawodowa I 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
160    

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

WYKŁADOWCA Pełnomocnik ds. Praktyk studenckich 

FORMA ZAJĘĆ Praktyka 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem praktyki zawodowej jest stworzenie studentom możliwości  do praktycznego zastosowania 

wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów, pogłębienie jej o aspekty praktyki z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego, rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności praktycznych a także 

nabywanie kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów bezpieczeństwo narodowe. Praktyka ma pomóc w praktycznym 

zastosowaniu wiedzy zdobytej podczas studiów, utrwaleniu i zdobyciu nowych umiejętności 

przydatnych w pracy zawodowej, poznaniu praktycznych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa 

narodowego oraz nawiązaniu nowych kontaktów zawodowych. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektów 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

Wiedza -student zna w pogłębionym stopniu  

BN2_W02 P7S_WG • Student zna misję, cele strategiczne  
i  operacyjne oraz  zakres działania  organizacji 
w której odbywa się praktyka;   

 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_W03 P7S_WG • Student zna szczegółową strukturę 
organizacyjną  w tym jednostek 
organizacyjnych związanych 
 z bezpieczeństwem narodowym  
 i ich formalne relacje i powiązania  
 w Organizacji w  której odbywa się praktyka; 

 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_W11 P7S_WK • Student zna przepisy regulujące  
funkcjonowanie Organizacji w której odbywa 
się praktyka odnoszące się do działań 
związanych z bezpieczeństwem narodowym;  

 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_W11 P7S_WK • Student zna szczegółowo  kluczowe 
dokumenty dotyczące zadań z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego funkcjonujące   
w  Organizacji w której odbywana  jest praktyka  
oraz zna zasady i techniki ich wypełniania;  

 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_W03 P7S_WG • Student zna szczegółowo zadania osób 
pełniących kierownicze funkcje związane 
z bezpieczeństwem  w Organizacji 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 



 w  której odbywa się praktyka; 
 

praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem, 

BN2_W03 P7S_WG • Zna procedury  decyzyjne dotyczące 
bezpieczeństwa narodowego w Organizacji  
w której odbywa się praktyka oraz zna  
zakres ich stosowania;  

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_W11 P7S_WK • Student zna  szczegółowo systemy 
zabezpieczenia informacji;  oraz zagrożenia 
związane z bezpieczeństwem informacji 
występujące w Organizacji w  której odbywa 
się praktyka; 
 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_W09 P7S_WK • Student zna szczegółowo  przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa obwiązujące  
w miejscu praktyk; 
 

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

Umiejętności 

BN2_U05 P7S_UW • Student potrafi  sporządzić  kluczowe oraz 
inne zlecone przez Opiekuna praktyk 
dokumenty dotyczące bezpieczeństwa 
narodowego obowiązujące w Organizacji,  
w której odbywa się praktyka;   

Bieżąca ocena wiedzy przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem. 

BN2_U05 P7S_UW • Student potrafi wykonywać  złożone zadania  
w zakresie bezpieczeństwa narodowego 
zlecone przez Opiekuna praktyk związane z 
wykonywaną pracą w Organizacji w  której 
odbywa się praktyka;  

 

Bieżąca ocena przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem. 

BN2_U05 P7S_UW • Student potrafi pracować w zespole 
wykonując złożone a także nietypowe  
zadania związane z realizacją narzuconych 
celów; 

Bieżąca ocena przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem. 

BN2_U08 P7S_UK • Student potrafi   wykorzystać uzyskaną 
wiedzę teoretyczną do analizy  i oceny 
procedur decyzyjnych  dotyczących 
bezpieczeństwa narodowego stosowanych  
w Organizacji w  której odbywa się praktyka;   

Bieżąca ocena przez 
zakładowego opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 



Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

Kompetencje społeczne 

BN2_K03 P7S_KO • Student jest gotów do odpowiedzialności   
za wykonywane zadania w realizacji 
zawodowych działań zespołowych; 

 
 
 

 
 

Bieżąca ocena kompetencji 
społecznych  przez zakładowego 
opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_K01 P7S_KK • Student  jest gotów do krytycznej oceny 
poziomu swojej wiedzy i umiejętności; 
w rozwiązywaniu zadań z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego występujących  
w Organizacji w  której odbywa się praktyka 
 

 

 

Bieżąca ocena kompetencji 
społecznych przez zakładowego 
opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

BN2_K06 P7S_KR • Student jest gotów do przestrzegania  
i rozwijania zasad etyki zawodowej  
w  Organizacji w której odbywa się praktyka; 

Bieżąca ocena kompetencji 
społecznych przez zakładowego 
opiekuna praktyk 
i jego opinia w karcie zaliczenia 
praktyki; 
Analiza przygotowanego przez 
studenta sprawozdania z 
praktyki; 
Rozmowa weryfikacyjna ze 
studentem; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

Praktyka zawodowa = 160 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 160 

Liczba punktów  ECTS: 6 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 6 

 

Niestacjonarne  

Praktyka zawodowa = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:  

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

przygotowanie teoretyczne z zakresu  dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz uzyskane  

umiejętności  i kompetencje społeczne związane z  treściami kształcenia  modułów programu 

 I semestru    

 

 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Student  poznaje następujące zagadnienia i wykonuje odpowiednie czynności i zadania:  

• Misja, cele strategicznie, operacyjne Organizacji w której odbywa się praktyka;  

• Szczegółowa Struktura organizacyjna; 

• Szczegółowa Struktura Organizacyjna jednostek których zakres działania związany jest 
 z bezpieczeństwem narodowym; 

• Szczegółowe Zadania  jednostek  których zakres działania związany jest  
z bezpieczeństwem narodowym; 

• Przepisy regulujące funkcjonowanie Organizacji w której odbywa się praktyka odnoszące 
się do typowych  działań związanych z bezpieczeństwem narodowym; 

• Dokumenty dotyczące zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego funkcjonujące   



w Organizacji – obieg dokumentów oraz dokumentowanie realizowanych czynności  
w poszczególnych komórkach; 

• Szczegółowe  zadania osób pełniących funkcje  kierownicze  związane  
z bezpieczeństwem w Organizacji w  której odbywa się praktyka; 

• Procedury decyzyjne dotyczące bezpieczeństwa narodowego; 

• Systemy zabezpieczenia informacji  funkcjonujące w Organizacji w  której odbywa się 
praktyka; 

•  Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji występujące w Organizacji 
w  której odbywa się praktyka; 

• Szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa  pracy obwiązujące w Organizacji  
w  której odbywa się praktyka; 

• Współdziałanie z pracownikami Organizacji i współtworzenie wraz z nimi dobrej 
atmosfery pracy (po uzyskaniu zgody opiekuna uczestniczenie w zebraniach, naradach);  

• Wypracowanie nawyków właściwej kultury pracy w zespołach ludzkich i przygotowanie 
się do samodzielnego podejmowania decyzji;  

• Wypracowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania indywidulane  
i w zespole; 

• Aktywne uczestniczenie w życiu Organizacji i wykonywanie merytoryczne poleceń 
opiekuna praktyk; 

• Samodzielnie wykonywanie zaplanowanych w programie praktyk czynności oraz 
powierzonych przez opiekuna praktyk z ramienia Organizacji; 

• Asystowanie opiekunowi (innemu pracownikowi) podczas wykonywania działań, 
czynności i wspólne z nim prowadzenie niektórych prac (zgodnie z zaleceniami opiekuna 
realizowanie projektów autorskich, zgodnie z wyuczonymi kompetencjami, pod nadzorem 
opiekuna praktyk z ramienia Organizacji w której student odbywa praktykę; 

• Spotkania z dyrekcją i innymi pracownikami; 

•  Instruktarz; 

• Powtarzanie czynności wykonywanych przez specjalistów pracowników Organizacji; 

• Analiza struktury organizacyjnej i dokumentacji zakładu; 

• Obserwacja pracy specjalistów z danej dziedziny; 

• Uczestnictwo w naradach i szkoleniach; 

• Dyskutowanie problemów dotyczących funkcjonowania Organizacji i realizacji zadań 
zleconych; 

• Samodzielne wykonywanie zadań i prac zleconych przez zakładowego opiekuna praktyk; 

• Praca w Zespole problemowym;  

• Planowanie zajęć (realizowanych przez studenta).    

• Szczegółowy program praktyk ustala organizator praktyki.  
 

Treści realizowane w formie e-learning: Dopuszcza się (w uzasadnionych przypadkach 

określonych przepisami prawa w zakresie szkolnictwa wyższego) możliwość realizacji całej 

praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy oraz po zaakceptowaniu przez 

Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady   

i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami  

w dzienniczku praktyk, będzie stanowić podstawę zaliczenia. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

• Materiały źródłowe danego zakładu pracy. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

• Obowiązujące akty prawne. 



METODY NAUCZANIA 

 

 
Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Spotkania z kierownictwem (dyrekcją) jednostki organizacyjnej i innymi pracownikami, 

• Instruktarz  

• Powtarzanie czynności wykonywanych przez specjalistów  pracowników Organizacji w 
której odbywa się praktyka 

• Obserwacja pracy specjalistów z danej dziedziny, 

• Samodzielne wykonywanie zadań i prac zleconych przez kierownictwo bądź zakładowego 
opiekuna praktyk, 

• Uczestnictwo w naradach i szkoleniach, 

• Analiza struktury organizacyjnej i dokumentacji zakładu, 

• Dyskutowanie problemów dotyczących funkcjonowania instytucji. 

• Praca w Zespole problemowym  

 
POMOCE NAUKOWE Infrastruktura Organizacji/przedsiębiorstwa. 

PROJEKT  Nie dotyczy. 

SPOSÓB ZALICZENIA 

 

Zaliczenie bez oceny. 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest: 
- osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się określonych dla praktyk 

zawodowych kierunku bezpieczeństwo narodowe i powiązanych z nimi efektów 
kierunkowych, co dokumentuje student  zgodnie z Procedurą odbywania i 
dokumentowania praktyk zawodowych; 

- przedstawienie przez studenta wymaganej dokumentacji określonej w Procedurze 
odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych. 

2. Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich na 
podstawie  wymaganych dokumentów stwierdzających odbycie praktyki.  

3. Za zaliczoną praktykę studentowi przyznawane są punkty ECTS, zgodnie  
z programem studiów II stopnia dla  kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

4. Praktyka  może być zaliczona  z uwzględnieniem zasad potwierdzania efektów 
uczenia się,  po spełnieniu warunków określonych w art.71 Ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

5. Efekty uczenia się nie mogą być potwierdzane  dla programów studiów  
przygotowujących do wykonywania zawodów  o których mowa w art. 68 Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.   

6. Zaliczenia praktyk  z uwzględnieniem zasad potwierdzania efektów uczenia się 
dokonuje odpowiednia Komisja powołana zgodnie z procedurą  i zasadami  
określonymi przez Senat Akademii WSB dla  potwierdzania efektów uczenia się. 

 


