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Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk zawodowych  

 na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  

prowadzonym w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie 

UPH w Siedlcach 

 

OCENA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Rok akademicki .................................... 

Imię i nazwisko studenta ..................................................................................................   

Kierunek – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

Rok i tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne): .......................................................... 

Liczba godzin praktyki: .......................................................... 

Pełna nazwa i adres jednostki przyjmującej: 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 

Stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się  

– ocena opiekuna praktyk z ramienia jednostki przyjmującej 

 

Stopień realizacji zadań praktyki zawodowej Ocena bdb/db+/db/ 

dst+/dst/ndst 

Lp. w zakresie wiedzy student:  

1.  zna i rozumie istotę funkcjonowania jednostki organizacyjnej 

jako podmiotu bezpieczeństwa, tj. jej roli, zadań i funkcji w 

systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym w zakresie 

wyzwań, szans i zagrożeń bezpieczeństwa, identyfikowanych z 

punktu widzenia jednostki organizacyjnej 

 

2.  zna i rozumie zróżnicowane uwarunkowania podejmowanych 

działań w ramach pracy zawodowej 

 

w zakresie umiejętności student:  

3. potrafi identyfikować oraz w sposób krytyczny analizować 

procesy i zjawiska zachodzące w środowisku bezpieczeństwa 

wewnętrznego, w tym także w odniesieniu do funkcjonowania 

jednostki organizacyjnej 

 

4. student potrafi racjonalnie zachować się w sytuacji różnorodnych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zastosować 

stosowne procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, 

w tym m. in. w zakresie ochrony informacji, na poziomie 

odpowiadającym formalnej pozycji jednostki organizacyjnej 

 

5. potrafi pracować w zespole, samodzielnie i zespołowo 

rozwiązywać pojawiające się trudności, komunikować się 

z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu 

bezpieczeństwa oraz brać udział w dyskusji i debacie 

 

w zakresie kompetencji społecznych student:  

6. wykazuje twórczą postawę w stosunku do stawianych przed nim 

zadań, jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
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zawodowych z uwzględnieniem przestrzegania zasad etyki 

zawodowej 

7. jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania aktywności na rzecz środowiska 

bezpieczeństwa, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 

 
Kryteria oceny:  

 ocena ogólna stanowi średnią z ocen stopnia realizacji zadań praktyki zawodowej w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta, 

 skala ocen mieści się w przedziale od oceny niedostatecznej (2) do oceny bardzo dobrej (5). 

 

 

Ocena ogólna: ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

      ..........................................................      ..........................................................  
             Podpis opiekuna praktyk z ramienia                                 Pieczęć i podpis Dyrektora/Kierownika 

                      jednostki przyjmującej   

 

 

 

 

 

 

Pieczęć jednostki przyjmującej 

 

 

 

Zaliczenie praktyki przez kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Ocena końcowa: ..........................................................  

 

 

..........................................., dnia.................................. 

 

                                                                             .......................................................... 
       Podpis opiekuna praktyki z ramienia Uczelni 


