
              Załącznik 2 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

NAZWA MODUŁU 

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE – etap specjalnościowy 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych 

Nazwa kierunku studiów, poziom 

kształcenia:  

Bezpieczeństwo Narodowe, I stopnia 

Profil kształcenia: Praktyczny 

Nazwa specjalności: Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie kryzysowe 

Rodzaj modułu kształcenia: ponadkierunkowy 

Rok / Semestr:  III rok/ 6semestr 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Aleksandra Chyc 

Wymagania wstępne (wynikające z 

następstwa przedmiotów): 

Wiedza 

Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie bezpieczeństwa narodowego, 

wynikającą z toku studiów na I, II i III roku.  

Umiejętności 

Potrafi zastosować w praktyce wiedzę uzyskaną w procesie 

kształcenia na I, II i III roku 

Kompetencje   

Rozumie potrzebę uzyskania praktycznego doświadczenia w zakresie 

kierunku kształcenia Bezpieczeństwo Narodowe. 

Ukończył Praktyki na I roku/2 semestrze oraz II roku/4 

semestrze. 

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykła

d 

Ćwicze

nia 

Konwersator

ium  

Laboratori

um 

Warszta

ty 

Projekt Seminariu

m 

Konsult

acje 

Egzamin

/ 

zaliczeni

e 

Suma 

godzin 

Studia 

stacjonarne 

          

Studia 

niestacjonarne 

 X    X  X  120 

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład ---------------- 

Udział w zajęciach dydaktycznych 

(ćwiczenia, projekt, konsultacje) 1 

Ćwiczenia, projekt, konsultacje aktywizujące 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów realizowanych na podstawie 

założeń podanych przez prowadzącego; 

                                                 
1  Właściwe podkreślić 



IV.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

 terminologię, teorię, techniki pozyskiwania i analizy danych z zakresu bezpieczeństwa 

narodowego 

BN_W01 

 problemy bezpieczeństwa i kształtowania bezpiecznych przestrzeni oraz obronności 

państwa  

BN_W03 

 zjawiska społeczne i psychologiczne wpływające na bezpieczeństwo BN_W04 

 regulacje prawne związane z bezpieczeństwem narodowym BN_W06 

 wzajemne powiązania i zasady funkcjonowania organów państwa i administracji 

publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe 

BN_W07 

 zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych i metody zwalczania przestępczości BN_W08 

 zasady ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów BN_W09 

 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz RODO 

BN_W10 

   

Umiejętności: 

 samodzielnie  identyfikować i interpretować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w 

skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej  

BN_U01 

 prognozować skutki zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, 

regionalnej i lokalnej 

BN_U02 

 prawidłowo posługiwać się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) 

w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego 

BN_U04 

 opracować podstawowe dokumenty planistyczne zarządzania kryzysowego, BN_U05 

 komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać 

informacje, zgodnie z zasadami RODO 

BN _U06 

 brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego, dyskutować o nich oraz uzasadniać swoje stanowisko, 

BN_U07 

 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

BN_U08 

 pracować w warunkach kryzysu i stresu BN_U09 

 kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia BN_U10 

   

Kompetencje społeczne: 

 krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji w 

których uczestniczy, przyjmowanie odpowiedzialności za skutki tych działań 

BN_K01 

 samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za jej skutki w obszarze 

bezpieczeństwa narodowego 

BN_K02  



 poczuwania się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo jednostki, grupy społecznej, 

państwa 

BN_K05 

 wdrażania projektów i prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego 

BN_K06 

 profesjonalnego i etycznego wykonywania zawodu BN_K07 

 odpowiedzialnego wykonywania zawodu w poczuciu jego misji BN_K08 

   

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów 

kształcenia 

 -----------  

Lp. Udział w zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, konwersatoria,  projekt, laboratoria, 

warsztaty, seminaria)2 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów 

kształcenia 

 Zapoznanie się ze specyfiką firmy, instytucji/jednostki organizacyjnej, w której 

odbywana jest praktyka następuje poprzez wnikliwą obserwację  zagadnień z zakresu 

Bezpieczeństwo Narodowe.    

 

Marketing jednostki i perspektywy działalności/strategia rozwoju: 

- dokumentacja i informacje rynkowe, 

- badania rynku  i utrzymywanie kontraktów z klientem,  

- public relation,  

- promocja i reklama, 

- współpraca i powiazania kooperacyjne, 

- monitoring. 

oraz 

- kierunki rozwoju i programy strategiczne, 

- możliwości i formy przekształceń,  

- działalność modernizacyjno–inwestycyjna. 

 

P6S_WG 

P6S_WK 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_KK 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekty 

kształcenia /EK/ 

Metoda weryfikacji Forma zajęć, w ramach 

której weryfikowany jest 

EK 

 Wiedza:  

                                                 
2  Właściwe podkreślić 



BN_W01 

BN_W03 

BN_W04 

BN_W06 

BN_W07 

BN_W08 

BN_W09 

BN_W10 

 

 

Realizacja praktyk w ustalonym terminie. 

Aktywne uczestnictwo  w zadaniach wyznaczonych  w trakcie 

praktyk. 

Wpisy do dzienniczka praktyk.  

Ocena i opinia dla studenta realizującego praktykę, wystawione przez 

opiekuna studenckich praktyk zawodowych. 

 

 

ćwiczenia, warsztaty, 

projekt, konsultacje 

 

 Umiejętności:  

BN_U01 

BN_U02 

BN_U04 

BN_U05 

BN _U06 

BN_U07 

BN_U08 

BN_U09 

BN_U10 

 

 

Realizacja praktyk w ustalonym terminie. 

Aktywne uczestnictwo  w zadaniach wyznaczonych  w trakcie 

praktyk. 

Wpisy do dzienniczka praktyk.  

Ocena i opinia dla studenta realizującego praktykę, wystawione przez 

opiekuna studenckich praktyk zawodowych. 

 

 

ćwiczenia, warsztaty, 

projekt, konsultacje 

 

 Kompetencje społeczne:  

BN_K01 

BN_K02  

BN_K05 

BN_K06 

BN_K07 

BN_K08 

 

 

 

Realizacja praktyk w ustalonym terminie. 

Aktywne uczestnictwo  w zadaniach wyznaczonych  w trakcie 

praktyk. 

Wpisy do dzienniczka praktyk.  

Ocena i opinia dla studenta realizującego praktykę, wystawione przez 

opiekuna studenckich praktyk zawodowych. 

 

 

ćwiczenia, warsztaty, 

projekt, konsultacje 

 

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekty kształcenia 

P6S_WG 

P6S_WK 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

Ocena 

niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie/nie 

potrafi/nie jest gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 



P6S_KK 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

Dla każdego z 

efektów kształcenia 

określonego dla 

modułu  w zakresie 

wiedzy umiejętności i 

kompetencji 

Brak odbycia praktyki 

zawodowej. 

Realizacja praktyki w 

ustalonym terminie, 

przedłożenie 

dzienniczka praktyk, 

formularza 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

studenckiej praktyki 

zawodowej, który 

będzie uwzględniał 

wszystkie wymagania 

wynikające z 

programu praktyk na 

tym etapie. Uzyskanie 

oceny dostatecznej 

lub dostatecznej plus, 

którą wystawi 

opiekun praktyk w 

miejscu odbywania 

praktyki. 

Realizacja praktyki w 

ustalonym terminie, 

przedłożenie 

dzienniczka praktyk, 

formularza 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

studenckiej praktyki 

zawodowej, który 

będzie uwzględniał 

wszystkie wymagania 

wynikające z 

programu praktyk na 

tym etapie. Uzyskanie 

oceny dobrej lub 

dobrej plus, którą 

wystawi opiekun 

praktyk w miejscu 

odbywania praktyki. 

Realizacja praktyki w 

ustalonym terminie, 

przedłożenie 

dzienniczka praktyk, 

formularza 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

studenckiej praktyki 

zawodowej, który 

będzie uwzględniał 

wszystkie wymagania 

wynikające z 

programu praktyk na 

tym etapie. Uzyskanie 

oceny bardzo dobrej, 

którą wystawi 

opiekun praktyk w 

miejscu odbywania 

praktyki. 

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,  projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II 

  

Egzamin/zaliczenie   

Udział w konsultacjach  1 

Projekt / esej   

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych   

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS  120 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem   

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym  60 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

 60 

IX. CECHY WYZNACZAJĄCE AUTORSKI CHARAKTER DZIEŁA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (t.j. Dz. U. Z 2017 R. POZ. 880, 1089, 

Z 2018 R. POZ. 650). 

DOTYCZY PROFESORÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH I DOKTORÓW. 

 



W TYM PUNKCIE NALEŻY WSKAZAĆ MIĘDZY INNYMI PREZENTACJE KOMPUTEROWE (RYSUNKI, 

SCHEMATY WŁASNEJ KONSTRUKCJI, TABELE, ITP.), AUTORSKIE NARZĘDZIA BADAWCZE I 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, WYKAZ PUBLIKACJI WŁASNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE 

DO OPRACOWANIA TREŚCI PRZEDMIOTOWYCH. 

 

 

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

Wskazana w miejscu odbywania praktyki   

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

Wskazana w miejscu odbywania praktyki   

Inne materiały dydaktyczne:  

Wskazane w miejscu odbywania praktyki   

 

Podpis autora Karty Przedmiotu: dr Aleksandra Chyc 

 

 

Akceptacja kierownika Katedry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


