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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka specjalizacyjna

Kod zajęć BN-1-3,6pwsbp,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 0 90.0 4.0

Suma 0 90.0 4.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna



za program zajęć dr Zbigniew Małodobry

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Przygotowanie stosownej dokumentacji praktyki i spełnienie związanych z nią
wymogów

formalnych. Ubezpieczenie

Założenia i cele zajęć

Studenckie praktyki zawodowe stanowią praktyczne uzupełnienie procesu
dydaktycznoedukacyjnego

dla studentów i studentek kierunku bezpieczeństwo narodowe.

-  znajomości problematyki bezpieczeństwa państwa,

-  znajomości problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób
i mienia,

-  zarządzania i organizacji bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym jak i
ogólnopolskim,

-  zarządzania i kierowania (dowodzenia) elementami systemu bezpieczeństwa
instytucjonalnego i społecznego,

-  rozwiązywania problemów zagrożenia bezpieczeństwa wywołanych czynnikami
naturalnymi, społecznymi i technicznymi,

-  sprawnego działania na rzecz bezpiecznego, zdrowego środowiska pracy,

-  profilaktyki dotyczącej zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy
warunków pracy,

-  rozpoznawania zagrożeń,

-  zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

-  pełnienia funkcji dublerów (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach
bezpieczeństwa narodowego,

-  ochrony zdrowia i poprawnego udzielania pomocy przedmedycznej,

-  tworzenie nawyku ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdolności
elastycznego dopasowania ich do ewoluującej rzeczywistości,

-  budowanie więzi z przyszłym środowiskiem pracy i kształtowanie umiejętności
identyfikowania się z zawodem,

-  analizy środowiska bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym,

-  zdolności gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Prowadzący zajęcia mgr Robert Sito

Egzaminator/
Zaliczający

mgr Robert Sito



Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i
studentów, w tym:

godz.:
600.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 600 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z
zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka
zawodowa (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz
związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
610.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne

godz.:
90

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1- zna instytucje realizujące zadania z zakresu
bezpieczeństwa narodowego, ich strukturę, rolę, cele i
zadania; W2- ma wiedzę na temat organizacji pracy w



W1 jednostkach realizujących zadania z zakresu
bezpieczeństwa narodowego; W3- zna dokumentację
właściwą dla poszczególnych instytucji realizujących
zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz
zasady jej prowadzenia właściwą;

K_W04,
K_W10

P6S_WG,
P6S_WK_01

sprawdzian
praktyczny

Umiejętności: student potrafi

U1

U1- potrafi scharakteryzować wszystkie instytucje
realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa
narodowego; U2 – potrafi posługiwać się aktami
prawnymi będącymi podstawa działania instytucji
bezpieczeństwa narodowego; U3 – potrafi określić
kompetencje konieczne do piastowania stanowisk i
wykonywania określonych zadań z zakresu
bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do
poszczególnych jednostek; U4- potrafi analizować
różnorodne problemy będące przedmiotem
zainteresowania poszczególnych jednostek realizujących
zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego; U5-
potrafi pracować w zespole, wykonywać polecenia,
konsultować kwestie trudne, niezrozumiałe, wypowiadać
swoje zdanie; U6 – potrafi dokumentować przebieg
działań składających się na realizację zadania; U7- potrafi
przestrzegać zasady etyki zawodowej.U8 Identyfikuje
zachowania i zjawiska w różnych obszarach; U9 Potrafi
w zależności od sytuacji dobrać i wykorzystać
odpowiednie narzędzia do praktycznego rozwiązania
problemu

K_U01,
K_U02,
K_U06,
K_U10,
K_U12,
K_U13

P6S_UW_01,
P6S_UW_02,
P6S_UO_01,
P6S_UU

sprawdzian
praktyczny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

K1- jest przekonany o konieczności permanentnego
doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności; K2- szanuje
pracę własną oraz innych, co wyraża się w
respektowaniu norm prawnych i etycznych; k3-potrafi
analizować i negocjować w celu rozwiązania sytuacji
konfliktowej

K_K01,
K_K02,
K_K08

P6S_KK_01,
P6S_KO_02,
P6S_KO_03,
P6S_KR

sprawdzian
praktyczny

Formy i metody kształcenia

- praktyczne: własna działalność, ćwiczenia, zadania do wykonania - projekt, analiza przypadku w grupach,
samodzielne doświadczenia, dyskusja dydaktyczna.

- obserwacja zadań wykonywanych przez opiekuna praktyki oraz innych studentów, projekty, symulacje,
próba pracy.

Treści programowe
Wykłady
Wykłady
Ćwiczenia
ćwiczenia

Praktyka realizowana jest w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W każdej z nich



student ma za zadanie:

1.Poznać rolę, zadania i podstawy prawne funkcjonowania jednostki/placówki;

2.Poznać strukturę organizacyjna jednostki/placówki,

3.Zdobyć wiedzę na temat kadry, jej kompetencji i obowiązków,

4.Zapoznać się z podstawową dokumentacją i zasadami jej sporządzania;

5.Poznać zasady organizacji pracy,

6.Poznać specyfikę funkcjonowania jednostki/placówki,

7.Poznać podstawowe procedury obowiązujące przy wykonywaniu określonych zadań (np. legitymowanie,
zatrzymanie, użycie przymusu bezpośredniego).

8.Poznać plany, zasady współpracy z innymi jednostkami/placówkami.

Każde zadanie praktyki odniesione do każdej jednostki/placówki student ma obowiązek opisać w dzienniku
praktyk.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Niesatysfakcjonujący

2,0

Nie jest zainteresowany i unika możliwości stosowania swych
umiejętności w praktyce

Satysfakcjonujący

3,0

Stosuje nabyte umiejętności w praktyce, lecz nie potrafi trafnie ich
dobrać bez pomocy prowadzącego

Dobry

4,0

Stosuje nabyte umiejętności w praktyce, potrafi samodzielnie je
dobierać z niewielką pomocą prowadzącego

Bardzo dobry

5,0

Stosuje nabyte umiejętności, potrafi samodzielnie je dobierać i
oceniać ich trafność i skuteczność

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną



Warunki odbywania i zaliczenia zajęć
oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

-  rzetelnie prowadzony przez studenta dzienniczek praktyk,

-  zrealizowanie odpowiedniej liczby godzin praktyki,

-  praktyka może być zaliczona w części lub całości (po ustaleniu z
opiekunem praktyk), poprzez udział w  Legii Akademickiej ,
zgrupowaniu w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej itp.

Dostarczenie do uczelnianego opiekuna praktyk dzienniczka
praktyk zawierającego treści pozwalające na określenie stopnia
realizacji zadań tej praktyki.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Instrukcja Praktyki Studenckiej

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Mieczysław Bieniek/Sławomir Mazur, Bezpieczeństwo obronność Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice,
2008, WAWF

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Regulamin praktyk
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