
Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1.  Nazwa zajęć Praktyka zawodowa w zakładzie pracy 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
zajęcia 

Instytut Nauk Społecznych 
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

3.  
Nazwa kierunku studiów, 
poziom i profil kształcenia: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, profil praktyczny 

4. Kod zajęć 

BWL.67.2.PZ 
BWL.67.3.PZ 
BWL.67.4.PZ 
BWL.67.5.PZ 
BWL.67.6.PZ 

5. Język wykładowy Język polski 

6. Typ zajęć Praktyka zawodowa 

7. Rok studiów, semestr 
Rok I, semestr 2 
Rok II, semestr 3,4 
Rok III, semestr 5,6 

8. 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień 
naukowy wykładowcy 
(wykładowców)/prowadzących 
zajęcia: 

Koordynator 
Dr Ryszard Oleszkowicz 

9. 
Forma zajęć, liczba godzin zajęć 
dydaktycznych 

Studia stacjonarne 

Praktyki zawodowe - 960 

10. 
Liczba punktów ECTS przypisana 
zajęciom 

Studia stacjonarne 

32 

11. 
Opis treści  
programowych 

Tematy praktyk zawodowych: 
1. Zapoznanie z przepisami i zasadami regulującymi funkcjonowanie zakładu pracy, 

w którym odbywana jest praktyka;  

2. Poznawanie organizacji jednostki oraz komórek organizacyjnych, ich zadań  

i wzajemnych powiązań;  

3. Poznanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk, 

gdzie odbywana jest praktyka;  

4. Zapoznanie się z wyposażeniem technicznym przedsiębiorstwa, instytucji; 

Zapoznanie się z rolą i zakresem pracy w ramach danego stanowiska;  

5. Systemy zabezpieczania danych.  

6. Archiwizacja.  

7. Profilaktyka antywirusowa;  

8. Umożliwienie obserwacji, a także możliwości czynnego udziału w codziennych 

pracach;  

9. Zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu 

obowiązków zawodowych;  

10. Zapoznanie studenta z rodzajami funkcjonujących w instytucji dokumentów  

i sposobami ich wypełniania;  

11. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, 

efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone 

zadania, umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, nawiązywania kontaktów, 

zastosowania w praktyce uzyskanej wiedzy teoretycznej;  

12. Wykonywanie innych zadań, uznanych przez osoby bezpośrednio nadzorujące 

przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności zakładu 

pracy, w którym student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.  



12. Zamierzone efekty uczenia się 

 
 W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

 
PwZP_W01 przepisy regulujące funkcjonowanie zakładu pracy,  zasady i normy etyczne podmiotu 

bezpieczeństwa w pracy, zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk,  

 
PwZP_W02 zadania osób pełniących określone funkcje w strukturze zakładu pracy i ich wzajemne 

powiązania 

 
PwZP_W03 rodzaje obowiązujących w miejscu pracy dokumentów i sposoby ich wypełniania, 

 
PwZP_W04 relacje zachodzące pomiędzy różnymi instytucjami działającymi w obszarze 

bezpieczeństwa. 

 

 W zakresie umiejętności student potrafi: 

PwZP_U01 wskazać charakterystykę zakładu pracy oraz jego znaczenie dla zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

PwZP_U02 rozwiązywać problemy i zadania związane z wykonywaną pracą, pozyskiwać dane 
dotyczące zjawisk i procesów  występujących między elementami systemu 
bezpieczeństwa 

PwZP_U03 dokonać analizy zadań realizowanych przez zakład pracy a następnie dokumentować je 
zgodnie z przyjętymi w zakładzie pracy zasadami 

PwZP_U04 korzystać z zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wykonywania pracy, przekładać 
wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów na praktyczne rozwiązania oraz określać rolę 
zakładu pracy w krajowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 

PwZP_U05 wykorzystywać odpowiednio poznane narzędzia, instrumenty, techniki i metody  
w procesie analizowania i prognozowania zjawisk i procesów dotyczących bezpieczeństwa 

PwZP_U06 konstruować własne pomysły, wątpliwości oraz odpowiednie sugestie popierając je 
uzasadnioną argumentacją 

PwZP_U7 zaprezentować uzyskaną w zakładzie pracy wiedzę z zakresu wykorzystywanych w nim 
technik informacyjno-komunikacyjnych oraz omówić stosowane w zakładzie pracy 
rozwiązania informatyczne i techniczne 

 W zakresie kompetencji społecznych student jest przygotowany do: 

PwZP_K01 
odpowiedzialnego wykonywania zadań zawodowych w zakresie bezpieczeństwa  
i rozstrzygania dylematów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami etyki 
i normami moralnymi 

 PwZP_K02 
twórczego i dynamicznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie 
bezpieczeństwa jednostki i organizacji 

13. Zalecana literatura Obowiązujące akty prawne oraz uregulowania wewnętrzne zakładu pracy 

 
 

14. BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta [h] 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (według harmonogramu)  
 

960 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. Macierz oraz weryfikacja efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć 

Numer efektu 
uczenia się 

 

Formy zajęć i metody dydaktyczne  
prowadzenia zajęć umożliwiające 
osiągnięcie założonych efektów 

uczenia się 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się 

przypisanych do zajęć 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

 

WIEDZA 

PwZP_W01 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_W03 
 

PwZP_W02 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_W05 
 

PwZP_W03 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_W06 
 

PwZP_W04 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

PwZP_U01 
praktyka zawodowa 

obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U02  
 

PwZP_U02 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U04 
 

PwZP_U03 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U05 

PwZP_U04 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U07 

PwZP_U05 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U08 

PwZP_U06 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U09 

PwZP_U7 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PwZP_K01 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_K03 

PwZP_K02 praktyka zawodowa obserwacja i ocena opiekuna 
praktyk 

EK-K_K04 

 

16. 
Kryteria oceniania i 
wymagania egzaminacyjne 

Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia praktyk zawodowych – zaliczenie 
na ocenę (ZO) jest uzyskana ocena/opinia wyrażona przez osobę upoważnioną przez 
zakład pracy i uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie 

 


