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Regulamin 

praktyk zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  

(studia I˚ o profilu ogólnoakademickim) 

prowadzonym na  

Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Praktyki zawodowe kierunkowe na studiach I˚ na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

stanowią integralną część programu studiów. 

2. Odbycie przez studenta praktyki zawodowej stanowi podstawę zaliczenia właściwego 

semestru i roku studiów. 

§ 2 

Odbycie i zaliczenie praktyk obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

II. Czas, termin i miejsce odbywania praktyk zawodowych 

§ 3 

1. Praktyka zawodowa ma charakter praktyk ciągłych i jest realizowana po zakończeniu 

zajęć dydaktycznych w 4 semestrze studiów, w wymiarze 6 tygodni (180 godzin). 

2. Praktyka zawodowa zaliczana jest w 5 semestrze studiów. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, Dziekan Wydziału 

może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie. 

§ 4 

1. Praktyki zawodowe realizowane są jednostkach przyjmujących wykonujących zadania  

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: 

1) instytucjach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli wykonujących 

zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; 

2) wydziałach zarządzania kryzysowego w urzędach administracji rządowej i 

samorządowej; 

3) jednostkach organizacyjnych i instytucjach podległym Ministerstwu Obrony Narodowej; 
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4) jednostkach organizacyjnych i instytucjach podległym Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych i Administracji; 

5) jednostkach organizacyjnych i instytucjach podległym Ministerstwu Sprawiedliwości; 

6) jednostkach  ratownictwa  i  ochrony  ludności  (np.  Górskim  i  Wodnym  

Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Ochotniczej Straży Pożarnej); 

7) służbach zajmujących się  ochroną  infrastruktury  i wybranych miejsc (kolej,  lotniska, 

porty); 

8) koncesjonowanych podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną osób  

i mienia, 

9) przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i 

obronnością państwa; 

10) przedstawicielstwach  organizacji  międzynarodowych  w  Polsce  (UE,  NATO,  ONZ, 

OBWE); 

11) fundacjach, stowarzyszeniach oraz ośrodkach analitycznych i szkoleniowych 

wyspecjalizowanych w sprawach bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego 

państwa; 

12) podmiotach użyteczności publicznej realizujących na podstawie odrębnych przepisów 

zadania za rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego (jak operatorzy telekomunikacyjni, 

Poczta Polska, itp.); 

13) redakcjach specjalistycznej prasy fachowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

2. Podstawę prawną odbycia praktyki zawodowej stanowi porozumienie zawarte między 

Uniwersytetem a jednostką przyjmującą.  

3. Na wniosek studenta, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki 

zawodowej na podstawie stosunku pracy w jednostce, która zgodnie z ust. 1, może być 

miejscem odbywania praktyki. Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć 

zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres zatrudnienia i zakres obowiązków 

zawodowych. Wzór wniosku określa odrębna decyzja Dziekana. 

4. Dziekan Wydziału może również wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki w sytuacji, gdy 

student wykonywał lub wykonuje czynności na rzecz organizacji, o których mowa w ust. 1 

na podstawie umów, innych niż umowa o pracę, bądź prowadził lub prowadzi działalność 

gospodarczą pozwalającą na zrealizowanie programu praktyk. W wyżej wymienionych 

okolicznościach student składa wniosek do Dziekana wraz z dokumentami 

potwierdzającymi jego aktywność zawodową (np. kopia umowy zlecenia lub umowy  

o dzieło, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 
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5. Dziekan Wydziału, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na 

odbycie praktyki poza granicami RP, o ile miejsce odbycia praktyki odpowiada wymogom 

określonym w ust. 1. 

III. Cel, efekty uczenia się i podstawowe treści programowe praktyk zawodowych 

§ 5 

1. Celem praktyki zawodowej jest: 

1) kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej; 

2) stworzenie warunków bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń, wiedzy i informacji 

niezbędnych w realizowaniu treści kształcenia, opracowaniu pracy dyplomowej oraz 

nabyciu umiejętności praktycznych; 

3) kształtowanie podmiotowości i aktywności indywidualnej studentów. 

2. Efekty uczenia się jakie student powinien osiągnąć w trakcie realizacji praktyki: 

1) w zakresie wiedzy – po odbyciu praktyk student: 

a) zna i rozumie istotę funkcjonowania jednostki przyjmującej 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 przyjmującej, 

b) zna i rozumie zróżnicowane uwarunkowania podejmowanych działań w ramach 

pracy zawodowej; 

2) w zakresie umiejętności – po odbyciu praktyk student: 

a) potrafi identyfikować oraz w sposób krytyczny analizować procesy i zjawiska 

zachodzące w środowisku bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym także  

w odniesieniu do funkcjonowania jednostki przyjmującej, 

b) 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 przyjmującej, 

c) 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; 

3) w zakresie kompetencji społecznych – po odbyciu praktyk student: 

a) wykazuje twórczą postawę w stosunku do stawianych przed nim zadań, jest gotów 

do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem przestrzegania 

zasad etyki zawodowej, 
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b) jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 

aktywności na rzecz środowiska bezpieczeństwa, myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy. 

§ 6 

Ramowy program praktyki zawodowej obejmuje: 

1) poznanie struktury, funkcjonowania i zadań jednostki przyjmującej: 

a) jednostki administracji publicznej – określenie miejsca i roli w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, zaznajomienie z prawnymi podstawami działania 

jednostki, zakresem uprawnień, systemem nadzoru i kontroli, specyfiką 

działalności, 

b) pozostałe jednostki przyjmujące – poznanie misji jednostki, specyfiki jej pracy, 

określenie związku z bezpieczeństwem wewnętrznym; 

2) zapoznanie się z zadaniami i funkcjonowaniem komórki organizacyjnej: 

a) jednostki administracji publicznej – określenie miejsca i roli komórki organizacyjnej,  

w której odbywana jest praktyka, w ogólnej strukturze jednostki przyjmującej, 

zaznajomienie z przepisami wewnętrznymi oraz procedurami nadzoru i kontroli 

wewnętrznej, a także z zakresem działalności, 

b) pozostałe jednostki przyjmujące – poznanie specyfiki pracy w komórce 

organizacyjnej, określenie charakteru zadań związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym; 

3) wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia jednostki 

przyjmującej oraz ich dokumentowanie zgodnie z Regulaminem; 

4) ocena praktyki zawodowej dokonywana przez opiekuna praktyk z ramienia jednostki 

przyjmującej oraz kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

IV. Zaliczenie praktyki zawodowej  

§ 7 

1. Dokumentami stanowiącymi podstawę weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się 

przyjętych dla praktyki zawodowej jest opracowany przez studenta Dziennik praktyk 

(załącznik nr 1) oraz Karta oceny praktyki zawodowej (załącznik nr 2). 

2. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektów uczenia się następuje na podstawie: oceny 

opiekuna praktyk z ramienia jednostki przyjmującej określonej w Dzienniku praktyk  
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i w Karcie oceny praktyki zawodowej oraz ocena kierunkowego opiekuna praktyk 

wystawiona w Karcie oceny praktyki zawodowej. 

3. Praktykę zawodową zalicza kierunkowy opiekun praktyk zawodowych poprzez wpis do 

protokołu zaliczenia przedmiotu. 

4. W przypadku studentów, którzy uzyskali zgodę Dziekana Wydziału na zaliczenie praktyki 

w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, weryfikacja stopnia osiągnięcie efektów 

uczenia się dokonywana jest na podstawie pisemnego sprawozdania studenta z 

wykonywania zadań i czynności zgodnych z obowiązującym programem praktyk (wg 

zasad określonych przez kierunkowego opiekuna praktyk) oraz rozmowy oceniającej 

przeprowadzonej przez kierunkowego opiekuna praktyk. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 8 

W sprawach dotyczących praktyk zawodowych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, 

decyzje podejmuje kierunkowy opiekun praktyk.  

§ 9 

1. Student w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiązany jest do wykonywania 

powierzonych mu zadań w jednostce przyjmującej. 

2. W trakcie odbywania praktyki zawodowej oraz po jej zakończeniu, student ma obowiązek 

zachowania poufności informacji wskazanych przez jednostkę przyjmującą. 

3. Student zobowiązany jest do godnego reprezentowania Uczelni i kierunku studiów. 

§ 10 

Sprawy organizacji praktyk zawodowych studentów reguluje Zarządzenie Rektora  

Nr 32/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów 

UPH oraz odrębna Decyzja Dziekana. 

§ 11 

Regulamin praktyk zawodowych wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk zawodowych 

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce 

Dziennik praktyk 

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

Numer albumu  ................................................................................................................  

Kierunek studiów  .............................................................................................................  

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Termin odbytej praktyki  ....................................................................................................  

Nazwa jednostki przyjmującej  ...........................................................................................  

podpis i pieczęć imienna 

opiekuna praktyk z ramienia 
jednostki przyjmującej 

pieczęć jednostki 

przyjmującej 
 

podpis studenta 

odbywającego praktyki 

* Ocena: ndst (2), dst (3), dst+ (3+), db (4), db+ (4+), bdb (5)  ..............................................  
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Tydzień 1 

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Tydzień 2 

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

podpis i pieczęć imienna 

opiekuna praktyk z ramienia 
jednostki przyjmującej 
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Tydzień 3 

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Tydzień 4 

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

 

podpis i pieczęć imienna 

opiekuna praktyk z ramienia 
jednostki przyjmującej 
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Tydzień 5 

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Tydzień 6 

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

Data:  

 

podpis i pieczęć imienna 

opiekuna praktyk z ramienia 
jednostki przyjmującej 
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załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk zawodowych 

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrznego (studia I stopnia) 

Ocena praktyki zawodowej 

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

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

Kierunek – Bezpieczeństwo wewnętrznego  .......................................................................  

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 osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się Ocena 
bdb/db+/db/ 
dst+/dst/ndst 

Lp. w zakresie wiedzy student:  

1.  zna i rozumie istotę funkcjonowania jednostki przyjmującej 
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 przyjmującej; 

 

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 przyjmującej; 

 

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 przyjmującej; 

 

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 
zawodowych z uwzględnieniem przestrzegania zasad etyki 
zawodowej; 

 

7. jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
współorganizowania aktywności na rzecz środowiska 
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bezpieczeństwa, myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy. 

Kryteria oceny:  

– ocena ogólna stanowi średnią z ocen stopnia osiągnięcia efektów uczenia się 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 jednostki przyjmującej  .....................................................  

Pieczęć jednostki przyjmującej  ................................................................................................  

Zaliczenie praktyki przez kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych 

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

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

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

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

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

Miejscowość .  ..........................................................................................................................  

dnia ..........................................................................................................................................  

podpis kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych  ..............................................................  

 


