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1.3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW        

 

 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek 

studiów: 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych,  

PWSZ w Płocku  

Kierunek studiów: 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ 

PUBLICZNĄ  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: profil praktyczny 

Przyporządkowanie 

kierunku w dyscyplin 

naukowych i dziedzin nauki: 

 Dziedzinanauk społecznych, (nauki o 

bezpieczeństwie,nauki o polityce i administracji,nauki 

socjologiczne,nauki o komunikacji społecznej i 

mediach,nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości); 

 Dziedzinanaukhumanistycznych, (filozofia) 

Forma studiów:( stacjonarne; 

niestacjonarne) 
studia stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów: 4 semestry / 2 lata 

Liczba punktów ECTS 

konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie: 

Liczba punktów ECTS – 120 

Łączna liczba godzin 

dydaktycznych: 

Studia stacjonarne 

- specjalność Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem: 1080 

godz. + 360 godz. Praktyk zawodowych; 

- specjalność System ochrony państwa: 1065 + 360 godz. Praktyk 

zawodowych); 

 

Studia niestacjonarne  

- specjalność Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem: 735 

godz. + 360 godz. Praktyk zawodowych; 

- specjalność System ochrony państwa: 735 godz. + 360 godz. 



Praktyk zawodowych 

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta: 
Magister 

Specjalności: 
 System ochrony państwa  

 Administracja i zarządzaniebezpieczeństwem 

Ogólne cele kształcenia oraz 

możliwości zatrudnienia i 

kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów kierunku: 

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ 

PUBLICZNĄ- studia II stopnia jest przygotowanie absolwentów 

do pracy w sektorze administracji publicznej poprzez 

wyposażenie go w kompetencje (z zakresu wiedzy, umiejętności i 

postaw) niezbędne do kreatywnego, odpowiedzialnego oraz 

fachowego wykonywania służbowych obowiązków. 

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ 

PUBLICZNĄ prowadzone będzie na dwóch specjalnościach: 

 System ochronypaństwa; 

 Administracja i zarządzaniebezpieczeństwem; 

Studia II stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ, 

specjalność system ochrony państwa mieszczą się w zakresie 

dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych.  

W ramach kierunku student: 

 pogłębia wiedzę z zakresu systemu bezpieczeństwa 

państwa oraz instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie 

zagrożeń; 

 poszerza wiedzę na temat współczesnych zagrożeń 

bezpieczeństwa państwa;  

 poszerza swoje kompetencje z zakresu analizowania i 

prognozowania zachowań społecznych oraz wszelkiego 

rodzaju zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa państwa; 

 podnosi poziom umiejętności samodzielnego oceniania 

ryzyka występowania niepożądanych zdarzeń; 

 podnosi umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

problemów teoretycznych jak również praktycznych z 

zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego; 

Absolwenci specjalności: System ochrony państwa będą mieli 



możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach wykonawczych i 

analitycznych w: służbach policyjnych; inspekcjach i stażach; 

komórkach administracji publicznej realizujących zadania w 

zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania 

kryzysowego; wewnętrznych służbach ochronnych; organizacjach 

społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem 

wewnętrznym. 

Studia II stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ, 

specjalność: administracja i zarządzanie 

bezpieczeństwemmieszczą się w zakresie dziedziny nauk 

społecznych i dziedziny nauk humanistycznych.  

W ramach kierunku student: 

 pogłębia wiedzę z zakresu systemu politycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności instytucji z 

obszaru administracji publicznej oraz samorządu 

terytorialnego w tym również odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo państwa; 

 poszerza wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji 

bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej, 

zarządzania w sytuacjach kryzysowych, z zakresu regulacji 

prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej 

dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego; 

 poszerza swoje kompetencje z zakresu analizowania i 

prognozowania zachowań społecznych oraz wszelkiego 

rodzaju zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa państwa; 

 podnosi poziom umiejętności samodzielnego oceniania 

ryzyka występowania zagrożeń bezpieczeństwa państwa 

jak i niepożądanych zdarzeń w obszarze funkcjonowania 

instytucji publicznych; 

 podnosi umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

problemów teoretycznych jak również praktycznych z 

zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

funkcjonowania administracji publicznej; 

Absolwenci specjalności: administracja i zarządzanie 

bezpieczeństwem będą mieli możliwość zatrudnienia na różnych 



stanowiskach w administracji publicznej i samorządowej, 

instytucjach wymiaru sprawiedliwości,  wykonawczych i 

analitycznych stanowiskach w: służbach policyjnych; inspekcjach i 

stażach; organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się 

bezpieczeństwem wewnętrznym. 

 

 

Wskazanie związku 

programu studiów z misją i 

strategią PWSZ w Płocku: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest 

publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w 

sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku (Dz. U. Nr 55, poz. 577).  

Działanie PWSZ w Płocku stwarza szansę dla 

zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Płocka, miast i 

miejscowości sąsiadujących, bez względu na status 

materialny, na zdobycie wiedzy teoretycznej na wysokim 

poziomie oraz umożliwia przygotowanie praktyczne do 

wykonywania zadań zawodowych. Uczelnia nasza, aspirując 

do miana wiodącego lokalnego ośrodka naukowo-

dydaktycznego i realizując założone cele, służy rozwojowi 

regionu płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie 

poziomu wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie 

dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie obywatelskich i 

proeuropejskich postaw w społeczeństwie.  

Uczelnia pracuje w oparciu o założenie dotyczące 

rozbudowy oferty kształcenia na nowych kierunkach i 

specjalnościach, odpowiadających na potrzeby lokalnego i 

regionalnego rynku pracy, które w połączeniu z ciągłym 

doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym procesu 

kształcenia pozwalają na ustabilizowanie i ugruntowanie 

pozycji Uczelni na wymagającym rynku edukacyjnym. 

Zadaniem naszej PWSZ jest zatem prowadzenie studiów 

wyższych w regionie, zapewniając wysoki poziom 

kształcenia na kierunkach i specjalnościach dających 



absolwentom dużą szansę zatrudnienia na lokalnych rynkach 

pracy. 

PWSZ w Płocku odgrywa tym samym doniosłą rolę 

w obszarze pożytku publicznego, gdyż jej studentami jest w 

większości młodzież, która ze względów materialnych być 

może nigdy nie podjęłaby studiów, gdyby szkoła wyższa nie 

znajdowała się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Udział 

młodzieży pochodzenia wiejskiego wśród studentów naszej 

PWSZ znacznie przewyższa średnią krajową obliczaną dla 

wszystkich uczelni polskich. W ten sposób PWSZ w Płocku, 

poprzez zwiększenie dostępności studiów wyższych wśród 

młodzieży ze środowisk o niższym statusie materialnym, 

włącza się również w działania przeciw wykluczeniu 

społecznemu. Zwiększenie zatrudnialności absolwentów i 

poszerzenie dostępności studiów wyższych wśród młodzieży 

jest w praktyce realizacją najważniejszych postulatów 

Procesu Bolońskiego. 

Dbając o wysoki poziom kształcenia Uczelnia 

podpisała m.in. szereg porozumień o współpracy na polu 

naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uczelniami 

akademickimi w kraju i zza granicy. Ponadto PWSZ w 

Płocku wprowadziła Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia a także stara się o zatrudnienie 

nauczycieli akademickich z tytułami i stopniami naukowymi 

oraz o rozwój naukowy młodych dydaktyków, realizuję 

Program Erasmus, który umożliwia mobilność naszym 

studentom w celu odbycia części studiów w uczelni 

partnerskiej a także mobilność naszych nauczycieli 

akademickich i innych pracowników uczelni.  

Szkoła na trwałe wpisała się w krajobraz edukacyjny 

Mazowsza i kraju, tym bardziej, że od początku swego 

istnienia włącza się intensywnie w życie miasta i okolicy. 

Studenci PWSZ w Płocku są aktywni i widoczni na licznych 



polach działalności społecznej, kulturalnej, wolontariackiej i 

charytatywnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych 

(szczególnie starszych). 

W ciągu 20 lat istnienia Uczelnia, kierując się 

potrzebami edukacyjnymi środowiska lokalnego, rozszerza 

sukcesywnie ofertę prowadzonych kierunków studiów. 

Niewątpliwym walorem Uczelni jest też baza dydaktyczna, 

która uległa znacznej poprawie w wyniku rozbudowy i 

modernizacji przeprowadzonej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na 

lata 2007-2013. Działanie 7.2. Obecnie PWSZ w Płocku 

posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia procesu 

kształcenia studentów. 

Inicjatywa utworzenia w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Płocku nowego kierunku kształcenia 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ(studia drugiego stopnia o 

profilu praktycznym) jest ściśle związana z misją i strategią 

Uczelni, a także misją Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Społecznych – jednostki organizacyjnej, z inicjatywy, której 

powstaje niniejszy kierunek.  

Program studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄjest 

dostosowany do aktualnych wymagań prawnych stawianych 

uczelniom oraz trendów krajowych i międzynarodowych 

występujących na poziomie studiów wyższych. Program ten 

jest także spójny z Misją Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej oraz Strategią rozwoju Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych. 

Misja Uczelni – Świadomi rosnących potrzeb 

edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo – rozwojowych i 

kulturowych, dynamicznie rozwijających się w globalnym 

społeczeństwie opartym na wiedzy, czynimy wszystko, aby 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, poprzez 

bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej jakości, 

dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb lokalnego, 

regionalnego i krajowego rynku pracy, była Narodowi 

użyteczna – stanowi dla kadry dydaktyczno-naukowej 

kierunku BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ cel w procesie 

kształcenia w Uczelni. Szczególnie zależy nam, aby dyplom 

Uczelni stanowił dokument wiarygodny dla pracodawców, 

potwierdzając znakomite przygotowanie absolwentów do 

podjęcia pracy zawodowej. Z tego też powodu kładziemy 

nacisk na optymalne wyważenie przygotowania 

teoretycznego i praktycznego oraz kompetencji społecznych.  

W przyjętej przez Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Płocku Misji zapisano ponadto, iż jest ona: 

uczelnią publiczną, której misją jest realizacja celów 

związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem 

pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, 

wolności twórczości i równości dostępu do wiedzy 

(….).Działania Uczelni stwarzają szansę dla młodzieży 

pochodzącej z Płocka i regionu północnego Mazowsza do 

zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz 

umożliwiają solidne przygotowanie praktyczne do 

wykonywania zadań zawodowych. Oferta Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej wychodzi naprzeciw 

intelektualnym aspiracjom mieszkańców regionu i 

dynamicznie rozwijającym się potrzebom rynku pracy.
1
 

Uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄpozwoli także 

zrealizować założenia zawarte w wizji Uczelni dotyczące 

rozbudowy oferty i poziomu kształcenia na nowych 

                                                           
1
Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016-2020. 



kierunkach i specjalnościach odpowiadających na potrzeby 

lokalnego i regionalnego rynku pracy, w połączeniu z 

ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym 

procesu kształcenia. Studia będą utwierdzać silną pozycję 

Uczelni na rynku lokalnym i regionalnym, co przełoży się na 

intensyfikację kontaktów z krajowymi i zagranicznymi 

uczelniami wyższymi, samorządami lokalnymi i innymi 

podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne czy 

podmiotami administracji publicznej i środowiska 

biznesowego. 

Zgodnie z Misją Wydział Nauk Humanistycznych 

i Społecznych zapewnia (...) kształcenie na wysokim 

poziomie jakości usług edukacyjnych dla studentów i 

otoczenia zewnętrznego oparte na doświadczeniach 

naukowo-badawczych kadry nauczającej oraz nowoczesnych 

technikach nauczania, aktywność naukowo-dydaktyczną 

studentów umożliwiające zdobycie wiedzy na wysokim 

poziomie oraz solidne przygotowanie praktyczne do 

wykonywania zadań zawodowych 
2
.  

Myśl przewodnia zawarta w misji Wydziału - Sama 

wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować – 

zakłada intensywną współpracę z interesariuszami 

zewnętrznymi realizując kształcenie na kierunkach i 

specjalnościach utworzonych w odpowiedzi na lokalne i 

regionalne zapotrzebowanie rynku pracy oraz realizowanie 

konkurencyjnych programów kształcenia poprzez udział w 

ich tworzeniu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

korzystanie z informacji zwrotnych uzyskiwanych od 

Absolwentów Wydziału oraz Biura Zawodowych Praktyk 

Studenckich i Karier. 

Program kształcenia na kierunku 

                                                           
2
Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w PWSZ w Płocku na lata 2016 – 2020. 



BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ, realizując strategię 

rozwoju Uczelni, wyposaża absolwentów kierunku w 

specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności 

związane z działalnością w instytucjach administracji 

publicznej oraz sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Profil praktyczny kierunku zapewnia zdobycie przez 

absolwenta umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych poprzez duży udział form ćwiczeniowych oraz 

obowiązkowe różnorodne trzymiesięczne praktyki 

zawodowe. Misją Wydziału jest więc wyposażenie 

absolwentów w wiedzę i umiejętności konieczne oraz 

przydatne do wykonywania pracy np. w podmiotach 

odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz wszelakich instytucjach z 

zakresu administracji państwowej, służbach państwowych 

oraz przedsiębiorstwach prywatnych wykonujących usługi z 

zakresu bezpieczeństwa.  

Strategicznym celem uczelnie jest natomiast stanie 

się (...) jednostką naukowo-badawczą o wysokim poziomie 

organizacji, realizującą kształcenie na studiach I i II 

stopnia, kursach i studiach podyplomowych w obszarze nauk 

humanistycznych i społecznych, kształcącą studentów na 

wysokim poziomie przygotowania do aktywności zawodowej 

i ustawicznego rozwoju we współczesnym świecie (...)
3
.  

Realizowane w procesie kształcenia na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ (studia II stopnia) 

przedmioty zostały dostosowane do potrzeb ogólnopolskiego 

i lokalnego rynku pracy, zainteresowań kandydatów i ich 

potrzeb oraz zasobów kadrowych i sprzętowych Uczelni.  

Realizując podstawowe cele Uczelni Wydział Nauk 

                                                           
3
 Tamże. 



Humanistycznych i Społecznych przestrzega następujących 

zasad, które zostały uwzględnione w programie kształcenia 

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ(studia II stopnia): 

 Profesjonalizm – program kształcenia jest 

realizowany przez wykładowców i praktyków 

mających wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe 

i etyczne, którzy potrafią dostosować poziom 

kształcenia do indywidualnych możliwości 

studentów oraz wymagań ogólnopolskiego i 

lokalnego rynku pracy; 

 Partnerstwo – program kształcenia stwarza 

studentom przyjazne warunki studiowania, 

uwzględniające ich indywidualne możliwości 

ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby; 

 Jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą 

– program, między innymi dzięki wizytom 

studyjnym, spotkaniom z praktykami oraz dzięki 

znacznemu udziałowi praktyk zawodowych, 

przygotowuje absolwentów nie tylko do podjęcia 

pracy, ale także do podjęcia lub rozwijania i 

unowocześniania własnej działalności gospodarczej; 

 Innowacyjność i przedsiębiorczość – program 

kształcenia w zakresie kompetencji społecznych 

przygotowuje studentów do podejmowania wyzwań 

współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na 

wiedzy, kształtując w nich potrzebę kształcenia się 

przez całe życie.  

Misją Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Społecznych PWSZ w Płocku jest realizacja celów 

związanych z kształceniem studentów na wysokim poziomie 

przygotowania do aktywności zawodowej i ustawicznego 

rozwoju we współczesnym świecie. Wydział Nauk 



Humanistycznych i Społecznych uznaje za wiodący cel:  

 kształcenie studentów na najwyższym poziomie, 

zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i 

techniki oraz wymaganiami rynku pracy;  

 uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia 

Studentów wynikającego z jakości realizowanych 

usług kształcenia;  

 podstawą osiągnięcia zakładanej jakości 

świadczonych usług jest systematyczne rozpoznanie 

potrzeb i oczekiwań Studentów oraz stała i 

przyjazna współpraca z nimi, jak też eliminowanie 

przyczyn ewentualnych błędów;  

 wszyscy pracownicy angażują się w swoje 

obowiązki tak, aby swoją pracą podnieść jakość 

świadczonych usług;  

Uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄpozwoli zrealizować 

założenia zawarte w wizji Uczelni dotyczące rozbudowy 

oferty i poziomu kształcenia na nowych kierunkach i 

specjalnościach odpowiadających na potrzeby lokalnego 

i regionalnego rynku pracy, w połączeniu z ciągłym 

doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym procesu 

kształcenia. Studia będą utwierdzać silną pozycję Uczelni na 

rynku lokalnym i regionalnym, co przełoży się na 

intensyfikację kontaktów z krajowymi i zagranicznymi 

uczelniami wyższymi, samorządami lokalnymi i innymi 

podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne czy 

podmiotami administracji publicznej i środowiska 

biznesowego. 

Osiągając założone cele Wydział Nauk 

Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku służy 

rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza poprzez 



podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie 

obywatelskich i proeuropejskich postaw. Można założyć, iż 

uruchomienie kierunku studiów II stopnia 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄzwiększy szansę 

absolwentów Uczelni na rynku pracy ponieważ jest to 

jedyny taki kierunek na rynku edukacyjnym Płocka i 

subregionu płockiego. 

Wydział przykłada także dużą wagę do rozwoju 

pracowników poprzez ciągłe stwarzanie warunków do 

podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Nowy kierunek 

kształcenia BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ sprzyja także 

wspomnianemu rozwojowi naukowemu i dydaktycznemu 

jednostki ubiegającej się o w/w kierunek, czyli Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz zwiększeniu jej 

prestiżu i umacnianiu korzystnego wizerunku jako ośrodka 

dydaktycznego o istotnym znaczeniu dla miasta i regionu 

ocenianego poprzez realizowane konkretne działania. 

Uruchomienie w/w kierunkuumocni pozycję Wydziału jako 

znaczącego ośrodka, podejmującego aktualne problemy z 

zakresu bezpieczeństwa publicznego i wewnętrznego, 

działalności administracji publicznej, zmian społecznych, 

dostarczającego praktyce wsparcia teoretycznego poprzez 

prowadzenie badań naukowych wynikających z potrzeb 

miasta Płocka i regionu oraz realizację praktyk zawodowych 

w wielu podmiotach gospodarczych
4
. 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄrealizuje zatem wszystkie 

zadania zgodnie z Misją i Strategią rozwoju Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016–2020, 

                                                           
4
 Tamże. 



kładącą szczególny nacisk na wszechstronne przygotowanie 

absolwentów do podejmowania skutecznych decyzji i 

działań na coraz bardziej dynamicznym rynku pracy. 

Wskazanie, czy w procesie 

definiowania efektów 

uczenia się oraz w procesie 

przygotowania i 

udoskonalenia programu 

studiów uwzględniono 

opinie interesariuszy, w tym 

w szczególności studentów, 

absolwentów, 

pracodawców: 

Utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na 

kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną w PWSZ w Płocku znajduje swoje uzasadnienie w 

analizach rynku pracy i jego potrzeb. PWSZ w Płocku, 

projektując wyżej wymieniony kierunek uwzględniła 

oczekiwania i potrzeby pracodawców w zakresie 

zatrudniania absolwentów i co za tym idzie dostosowała 

ofertę edukacyjną Uczelni do wymagań rynku.  

Istotne z perspektywy kształtowania programu studiów 

nowego kierunku było również kwestia potencjału rynku 

pracy jaki wynika z istotnego znaczenia miasta Płocka dla 

regionu. W Płocku swoje siedziby ma szereg urzędów i 

instytucji publicznych, które dostosowując się do 

współczesnych trendów e-administracji oraz dotąd 

nieznanych potrzeb społeczeństwa ponowoczesnego 

zmuszone są do wykorzystania zasobów ludzkich w ramach 

usprawniania własnej działalności. 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

pracodawców zidentyfikowanymna lokalnym i krajowym 

rynku pracy. Profil praktyczny, w ramach którego większość 

przedmiotów jest prowadzona w formie ćwiczeń i 

warsztatów przez nauczycieli akademickich posiadających 

doświadczenie zawodowe oraz 360-godzinny blok praktyk 

zawodowych, wyposaży studentów w wiedzę i umiejętności 

oraz kompetencje społeczne pożądane na rynku pracy. O 

wysokiej aplikacyjności kierunku świadczą liczne opinie 

interesariuszy zewnętrznych wyrażających poparcie dla idei 

i kształtu programowego kierunku. 

Proponowany kierunek jest również odpowiedzią na 



oczekiwania studentów naszej uczelni, którzy zwracali 

uwagę na brak w ofercie kierunku studiów, który pozwoliłby 

uzyskać kompetencje, wiedzę oraz umiejętności z zakresu 

funkcjonowania administracji publicznej. Co więcej nowy 

kierunek stanowi dla blisko już 150 studentów kierunku 

studiów I stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne naturalną 

możliwość kontynuowania studiów z jednoczesnym 

poszerzeniem obszaru wiedzy. 

Podsumowując, analiza lokalnego i 

ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w 

przestrzeni sektora bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

analiza trendów zainteresowań i potrzeb kandydatów 

wpłynęła na decyzję o wzbogaceniu oferty Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej, Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych o studia II stopnia na 

kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną.  

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną – 

studia II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy 

w sektorze administracji publicznej oraz bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Proponowane studia pozwalają na 

uzyskanie kwalifikacji umożliwiających profesjonalne 

funkcjonowanie w komórkach administracyjnych instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 

oraz w urzędach i organach administracji publicznej, w 

tym w szczególności samorządowej. 

Absolwent proponowanego kierunku posiada 

kompetencje do projektowania i realizowania działań w 

przestrzeni administracyjnej. Studia umożliwiają zatem 

zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych w zakresie funkcjonowania instytucji 

publicznych.  



Absolwent kierunkuBEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą 

funkcjonowania państwa, jego kluczowych zadań oraz 

rzeczywistości społecznej. Posiada umiejętność 

dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania 

problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej 

specjalności Absolwent proponowanego kierunku jest 

zatem przygotowany do pracy zawodowej na regionalnym 

rynku pracy, w instytucjach publicznych z obszaru 

administracji publicznej. 

Warto w tym miejscu również nadmienić, iż w 

ramach programu studiów realizowane będą efekty uczenia 

się dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ(profil praktyczny), 

które uwzględniają opinie interesariuszy zewnętrznych 

takich jak: 

1. Komenda Miejska Policji w Płocku 

2. Straż Miejska w Płocku 

3. Urząd Miasta Płocka 

4. Komunikacja Miejska Płock 

5. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. 

6. Fundusz Grantowy dla Płocka 

7. Miejski Urząd Pracy w Płocku 

 

Kształcenie na studiach II stopniana kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄobejmuje dwie 

specjalności:  

1) System ochrony państwa 

2) Administracja i zarządzaniebezpieczeństwem 

Wymagania wstępne ( 

oczekiwane kompetencje 

kandydata) – zwłaszcza w 

Szczegółowe wymogi i procedura formalna obowiązujące 

kandydatów na studia na wnioskowanym kierunku opisane 



przypadku studiów 

drugiego stopnia: 

są i podane kandydatom do wiadomości na stronie 

internetowej PWSZ w Płocku pod adresem 

www.pwszplock.pl w zakładkach: DLA KANDYDATÓW – 

REKRUTACJA KROK PO KROKU.  

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów na wnioskowanym kierunku studiów:  

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ 

PUBLICZNĄ  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

Stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji  

odpowiadających poziomowi kształcenia 

120 

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia 

4 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 

studentów (stacjonarne/niestacjonarne) 

108/58 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana modułom zajęć 

związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym służących 

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i 

kompetencji społecznych  

SOP*- 86/120 

AiZ**-88/120 

 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z obszarów 

nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w przypadku 

kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 

zajęć do wyboru (nie mniej niż 30%) 

SOP*- 44 

AiZ**- 44 

 Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym oraz liczba godzin praktyk zawodowych 

12 pkt /360 godz. 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich 

Nie dotyczy 

http://www.pwszplock.pl/


 

SOP* - specjalność –SYSTEM OCHRONY PAŃSTWA 

AiZ**- specjalność –ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

 

Zakres punktów ECTS przypisany zajęciom do wyboru 

 

Nazwamodułuzajęć 
Forma/ 

formyzajęć 

Łącznalicznagodzin 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczbapunktów 

ECTS 

stacjonarne/ 
niestacjonarne 

Lektorat(student dokonuje wyboru spośród 

lektoratów - A: Lektorat języka angielskiego; B: 

Lektorat języka niemieckiego; C: Lektorat języka 

rosyjskiego) 

ćwiczenia 60/60 4/4 

Praktyka zawodowa (student dokonuje wyboru 

dotyczącego miejsca odbywania praktyk 

zawodowych) 

praktykazawo

dowa 
360/360 12/12 

Przedmioty specjalnościowe (student przed III 

semestrem studiów dokonuje wyboru specjalności,  

ramach której realizuje określone przedmioty) 

 

Specjalność System ochrony państwa (SOP): 

 Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa 

państwa 

 Bezpieczeństwo w zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 Ochrona granic państwowych 

 Ochrona ludności u obrona cywilna 

 Prawo policyjne 

 Służby, inspekcje i straże 

 Samorząd terytorialny w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

 Jednostki specjalne w wybranych krajach świata 

 

 Specjalność Administracja i zarządzanie 

bezpieczeństwem (AiZ): 

 Planowanie kryzysowe w administracji 

publicznej 

 Bezpieczeństwo w zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 Zarządzanie finansami publicznymi 

 Marketing i PR instytucji publicznych 

 Prawo cywilne 

 Polityka samorządowa 

 Samorząd terytorialny w III RP i Europie 

 Postępowanie administracyjne 

 

 

 

 

Wykład / 

ćwiczenia 

 

 

 

 SOP: 180/120 

AiZ: 195/135 

SOP: 16/16 

AiZ: 16/16 



Wykład ogólnouczelniany (student dokonuje 

wyboru spośród puli wykładów 

ogólnouczelnianych) 

wykład 30/30 2/2 

Wykład ogólnowydziałowy (student dokonuje 

wyboru spośród puli wykładów 

ogólnowydziałowych) 

wykład 30/30 2/2 

Proseminarium (student dokonuje wyboru w obrębie 

proponowanych zajęć seminaryjnych) 
Seminarium 30/30 3/3 

Seminarium (student dokonuje wyboru w obrębie 

proponowanych zajęć seminaryjnych) 
seminarium 60/60 12/12 

 

Razem: 

SOP*- 720/640 

AiZ: 765/705 

 

AiZ**- 735/735 

 

SOP*- 53/53 

AiZ**- 53/53 

(stacjonarne/ 

niestacjonarne) 

 
 

Przedmiotyzwiązanezpraktycznymprzygotowaniemzawodowym,służącezdobywaniuprzezstud

entaumiejętnościpraktycznychikompetencjispołecznych 

SPECJALNOŚĆ – SYSTEM OCHRONY PAŃSTWA 

 

Nazwaprzedmiotu 
Forma/ 

formyzajęć 

Łącznalicznagodzin 

stacjonarne/ 
niestacjonarne 

Liczbapunktów 

ECTS 

stacjonarne/ 
niestacjonarne 

 Prawo międzynarodowe publiczne 

 

Wykład 30/15 

 

3/3 

Administracja publiczna w III RP 

 

Wykład 30/15 3/3 

Socjologia organizacji 

 

ćwiczenia 15/15 1/1 

Polityka migracyjna i azylowa 

 

Ćwiczenia 30/15 2/2 

Modele polityki społecznej 

 

Wykład 30/15 3/3 

Logika 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Socjologia bezpieczeństwa 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie projektami 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Wykład 30/15 3/3 

Komunikacja społeczna 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 

 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 



Prawo podatkowe i gospodarcze 

 

Wykład 30/15 4/4 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

 

Wykład 30/30 4/4 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w 

doktrynach i programach partii 

politycznych 

 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Negocjacje międzynarodowe i podstawy 

dyplomacji 

 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Bezpieczeństwo w zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Ćwiczenia 30/15 3/3 

Ochrona granic państwowych ćwiczenia 15/15 1/1 

Ochrona ludności i obrona cywilna Ćwiczenia 15/15 1/1 

Infrastruktura krytyczna i 

bezpieczeństwo energetyczne 

 

Wykład 15/15 1/1 

Prawo policyjne 

 

Wykład 30/30 2/2 

Służby, inspekcje i straże 

 

Ćwiczenia 30/15 2/2 

Jednostki specjalne w wybranych 

krajach świata 

 

Ćwiczenia 15/15 2/2 

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 360/360 12/12 

Proseminarium i seminarium 

magisterskie 

Seminarium 90/90 15/15 

 
Razem: 

1065/ 825 

(stacjonarne/ 

niestacjonarne ) 

 

86/86 

(stacjonarne/ 

niestacjonarne  

  

Przedmiotyzwiązanezpraktycznymprzygotowaniemzawodowym,służącezdobywaniuprzezstud

entaumiejętnościpraktycznychikompetencjispołecznych 

SPECJALNOŚĆ – ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

Nazwamodułuzajęć 
Forma/ 

formyzajęć 

Łącznalicznagodzin 

stacjonarne 
/niestacjonarne 

Liczbapunktó

w ECTS 

stacjonarne/ 
niestacjonarne 

 

 
Prawo międzynarodowe publiczne 

 

Wykład 30/15 

 

3/3 

Administracja publiczna w III RP 

 

Wykład 30/15 

 

3/3 



Socjologia organizacji 

 

ćwiczenia 15/15 1/1 

Polityka migracyjna i azylowa 

 

Ćwiczenia 30/15 2/2 

Modele polityki społecznej 

 

Wykład 30/15 3/3 

Logika 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Socjologia bezpieczeństwa 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie projektami 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Wykład 30/15 3/3 

Komunikacja społeczna 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 

 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Prawo podatkowe i gospodarcze 

 

Wykład 30/15 4/4 

Zarządzanie systemami 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

 

Wykład 30/30 4/4 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w 

doktrynach i programach partii 

politycznych 

 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Negocjacje międzynarodowe i 

podstawy dyplomacji 

 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Bezpieczeństwo w zagospodarowaniu 

przestrzennym 
Ćwiczenia 30/15 3/3 

Zarządzanie finansami publicznymi ćwiczenia 15/15 2/2 

Marketing i PR instytucji publicznych Ćwiczenia 15/15 2/2 

Infrastruktura krytyczna i 

bezpieczeństwo energetyczne 

 

Wykład 15/15 1/1 

Prawo cywilne 

 

Wykład 30/30 2/2 

Polityka samorządowa 

 

Ćwiczenia 30/15 2/2 

Postępowanie administracyjne 

 

Ćwiczenia 30/30 2/2 

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 360/360 12/12 

Proseminarium i seminarium 

magisterskie 

Seminarium 90/90 15/15 



 

Razem: 

1080/810 

(niestacjonarne 

stacjonarne)/ 

 

88/88 

(stacjonarne/ 

niestacjonarne ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPOSOBY 

WERYFIKACJI I OCENY 

 OSIĄGANIA PRZEZ STUDENTA 

 ZAKŁADANYCH  

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

SPECJALNOŚCI: 

- SYSTEM OCHRONY PAŃSTWA (SOP) 

- ADMISNITRACJA I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM (AiZ) 

 

 

 

                                                      Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Grupy przedmiotów Przedmioty Liczba punktów 

ECTS 

Charakter zajęć 

obligatoryjny/ 

Przynależność do dyscyplin 

naukowych ( w przypadku 

Zakładane efekty 

uczenia się 

Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 



fakultatywny przyporządkowania kierunku 

do więcej niż jednej 

dyscypliny naukowej) 

uczenia się osiąganych 

przez studenta 

MP - moduł 

podstawowy 

 

Antropologia kulturowa 3 obligatoryjny nauki socjologiczne, filozofia 
W03; W04; U04; 

K06 

Egzamin pisemny 

 

Komunikacja społeczna 3 obligatoryjny 
nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

W07; U12; U14; 

K06 

Kolokwium, prezentacja 

referatu, dyskusja 

Logika 3 obligatoryjny filozofia W10; U17; K01 
Kolokwium, zadanie 

domowe 

Metodologia badań 

społecznych 
2 obligatoryjny nauki socjologiczne 

W10; U04; U05; 

U07; U17; K04 

Projekt, sprawozdanie, 

dyskusja 

Prawo międzynarodowe 

publiczne 
3 obligatoryjny nauki prawne 

W05; W15; U09; 

U11; K07 
Egzamin pisemny 

Prawo podatkowe i 

gospodarcze 
4 obligatoryjny nauki prawne 

W04; W05; W08; 

U11; K01 
Egzamin pisemny 

Socjologia organizacji 3 (2 w, 1 ćw) obligatoryjny 
nauki socjologiczne, nauki o 

zarządzaniu i jakości 

W05, W07; W17; 

U06; U15; K07; 

K08 

Egzamin pisemny, projekt, 

prezentacja, dyskusja 

Współczesne doktryny 

polityczno-prawne 
3 obligatoryjny nauki prawne, filozofia 

W02; W05; U05; 

U10; K04 
Kolokwium, prezentacja 

Współczesne problemy 

psychologii 
3 obligatoryjny psychologia 

W15; W18; U15; 

U18; K05; K06; 

K08 

Egzamin ustny 

Zarządzanie projektami 3 obligatoryjny nauki o zarządzaniu i jakości W06; U15; K08 Kolokwium, dyskusja 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 
3 obligatoryjny nauki o zarządzaniu i jakości W06; U15; K08 Egzamin pisemny 

MK - moduł 

kierunkowy 

 

Administracja publiczna 

w III RP 
3 obligatoryjny nauki o polityce i administracji 

W02; W08; W14; 

U05; U11; K01 
Egzamin pisemny 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych 
3 obligatoryjny nauki o bezpieczeństwie 

W12; U04; U11; 

U15; K07 

Projekt, prezentacja 

referatu, dyskusja 



Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w doktrynach 

i programach partii 

politycznych 

2 obligatoryjny 
nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 

W02; W05; U05; 

U10; K04 
Kolokwium, prezentacja 

Ekstremizm polityczny 2 obligatoryjny 
nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 

W16; U08; U09; 

K01 

Prezentacja referatu, 

dyskusja 

Geografia bezpieczeństwa 3 obligatoryjny 
nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 

W01; W04; W05; 

U04; U08; K01 
Egzamin pisemny, dyskusja 

Historia instytucji 

publicznych 
2 obligatoryjny nauki o polityce i administracji 

W02; W05; U05; 

U10; K04 
Kolokwium 

Infrastruktura krytyczna i 

bezpieczeństwo 

energetyczne 

1 obligatoryjny nauki o bezpieczeństwie 

W01; W05; W12; 

W13; U11; U13; 

K01; K03 

Egzamin ustny 

 

Modele polityki 

społecznej 
3 obligatoryjny 

nauki socjologiczne, nauki o 

polityce i administracji 

W04; W06; W12; 

U02; U04; K03; 

K07 

Egzamin pisemny, dyskusja 

Negocjacje 

międzynarodowe i 

podstawy dyplomacji 

2 obligatoryjny nauki o polityce i administracji 
W15; W16; U06; 

U12; K06; K07 

Egzamin ustny, 

prezentacja, dyskusja 

Polityka migracyjna i 

azylowa 
2 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki 

socjologiczne 

W04; W06; U13; 

U14; K04 

Zadania domowe, 

prezentacja referatu, 

dyskusja 

Socjologia 

bezpieczeństwa 
3 obligatoryjny 

nauki socjologiczne, nauki o 

bezpieczeństwie 

W06; U01; U02; 

U04; U05; K03; 

K04 

Projekt, kolokwium, 

dyskusje 

Zarządzanie ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 
3 obligatoryjny nauki o bezpieczeństwie 

W12; W13; U01; 

U06; K03 
Projekt, prezentacja 

Zarządzanie systemami 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

4 obligatoryjny 
nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o zarządzaniu i jakości 

W01; W12; U01; 

U08; K03 
Egzamin pisemny, dyskusja 



MS – moduł 

specjalnościowy   

 

Bezpieczeństwo w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

3 obligatoryjny 
nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o zarządzaniu i jakości 

W01; W12; U01; 

U08; K03 
Egzamin pisemny, dyskusja 

Jednostki specjalne w 

wybranych krajach świata 
2 obligatoryjny 

nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 

W01; U01; U04; 

K03 

Kolokwium, prezentacja 

referatu, dyskusja 

Marketing i PR instytucji 

publicznych 
2 obligatoryjny 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach, nauki o 

polityce i administracji 

W07; U06; U12; 

K06; K07 
Projekt, dyskusja 

Ochrona granic 

państwowych 
1 obligatoryjny 

nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 

W01; W05; W12; 

U05; U11; K07 
Egzamin pisemny, dyskusja 

Ochrona ludności i 

obrona cywilna 
1 obligatoryjny 

nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 

W01; U01; U04; 

K03 

Kolokwium, prezentacja 

referatu, dyskusja 

Planowanie kryzysowe w 

administracji publicznej 
2 obligatoryjny 

nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o zarządzaniu i jakości 

W01; W12; U01; 

U08; K03 
Egzamin pisemny, dyskusja 

Polityka samorządowa 2 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki o 

zarządzaniu i jakości 

W05; W08; W14; 

U05; U11; K07 
Kolokwium, dyskusja 

Postępowanie 

administracyjne 
2 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki prawne 

W02; W14; U11; 

K01 
Kolokwium, dyskusja 

Prawo cywilne 2 obligatoryjny nauki prawne 
W13; U05; U11; 

K01 
Egzamin pisemny 



Prawo policyjne 2 obligatoryjny nauki prawne 
W13; U05; U11; 

K01 
Egzamin pisemny 

Samorząd terytorialny w 

III RP i Europie 
2 obligatoryjny nauki o polityce i administracji 

W08; W14; U03; 

U05; K06 
Egzamin ustny 

Samorząd terytorialny w 

systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

2 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki o 

bezpieczeństwie 

W02; W08; W14; 

U05; U10; K03 
Egzamin pisemny 

Siły Zbrojne RP w 

systemie bezpieczeństwa 

państwa 

4 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki o 

bezpieczeństwie 

W01; W09; W12; 

W16; U08; K03 
Egzamin pisemny 

Służby, inspekcje i straże 2 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki o 

bezpieczeństwie 

W04; W05; W08; 

U05; U09; K01; 

K07 

Egzamin pisemny, 

prezentacja, dyskusja 

Zarządzanie finansami 

publicznymi 
2 obligatoryjny 

nauki o polityce i 

administracji, nauki o 

zarządzaniu i jakości 

W01; W12; U01; 

U08; K03 
Egzamin pisemny, dyskusja 

MPDW – moduł 

przedmiotów do 

wyboru 

 

Wykład ogólnouczelniany 

do wyboru 
2 fakultatywny 

nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o polityce i administracji 
- Egzamin pisemny 

Wykład 

ogólnowydziałowy do 

wyboru 

2 fakultatywny 

nauki o bezpieczeństwie, nauki 

o komunikacji społecznej i 

mediach 

- Egzamin pisemny 

Proseminarium 

magisterskie 
3 

obligatoryjny 

(student 

dokonuje 

nauki o bezpieczeństwie - referat, dyskusja 



wyboru w 

obrębie 

proponowanych 

zajęć 

seminaryjnych) 

Seminarium magisterskie 12 

obligatoryjny 

(student 

dokonuje 

wyboru w 

obrębie 

proponowanych 

zajęć 

seminaryjnych) 

nauki o bezpieczeństwie - 

Ocenę z seminarium 

stanowić będzie ocena 

formułująca z referatu/lub 

prezentacji i dyskusji oraz 

ocena podsumowująca z 

projektu – pracy 

dyplomowej. 

Lektorat 3 

obligatoryjny 

(student 

dokonuje 

wyboru spośród 

lektoratów) 

- - 

Ocena formułująca na 

podstawie 

kolokwium/dyskusji/prezen

tacji, zaś podsumowująca 

na podstawie kolokwium 

(na koniec I semestru) lub 

egzaminu językowego (na 

koniec II semestru). 

MPZ- moduł praktyk 

zawodowych 

 

Praktyki Zawodowe 12 

obligatoryjny 

(student 

dokonuje 

wyboru 

dotyczącego 

wybranych 

miejsc 

odbywania 

praktyk 

zawodowych 

- - 

Ocenę przedmiotu stanowić 

będzie 

ocenapodsumowująca –

ocenę projektu w formie 

zaplanowanych i 

zrealizowanych 

działalności związanych z 

funkcjonowaniem 

placówki, w której student 

odbywa praktykę, 



sprawozdania z realizacji 

praktyki zawodowej, 

przygotowania do 

poszczególnych zadań 

praktycznych. 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

Grupy przedmiotów Przedmioty 

LICZBA PUNKTÓW 

ECTS, którą student 

uzyskuje na zajęciach 

wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 

(stacjonarne / 

niestacjonarne) 

Liczba punktów ECTS, którą student 

uzyskuje w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych i projektowych 

 

 

Liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach 

zajęć z zakresu nauk 

podstawowych , do których 

odnoszą się efekty uczenia się dla 

określonego kierunku, poziomu i 

profilu 

MP - moduł podstawowy 

 

Antropologia 

kulturowa 
3/1 0 0 

Komunikacja 

społeczna 
3/1 3 0 

Logika 3/1 3 0 

Metodologia badań 

społecznych 
2/1 0 0 

Prawo 

międzynarodowe 

publiczne 

3/1 3 0 

Prawo podatkowe i 

gospodarcze 
4/2 4 0 



Socjologia organizacji 3/1 1 0 

Współczesne 

doktryny polityczno-

prawne 

3/1 0 0 

Współczesne 

problemy psychologii 
3/1 0 0 

Zarządzanie 

projektami 
3/1 3 0 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 
3/1 3 0 

MK - moduł kierunkowy 

 

Administracja 

publiczna w III RP 
3/1 3 3 

Bezpieczeństwo 

imprez masowych 
3/1 3 0 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w 

doktrynach i 

programach partii 

politycznych 

2/1 2 2 

Ekstremizm 

polityczny 
2/1 0 2 

Geografia 

bezpieczeństwa 
3/1 0 3 

Historia instytucji 

publicznych 
2/1 0 2 

Infrastruktura 

krytyczna i 
1 1 0 



bezpieczeństwo 

energetyczne 

Modele polityki 

społecznej 
3/1 3 3 

Negocjacje 

międzynarodowe i 

podstawy dyplomacji 

2/1 2 2 

Polityka migracyjna i 

azylowa 
2 2 2 

Socjologia 

bezpieczeństwa 
2/1 3 0 

Zarządzanie ryzykiem 

w cyberprzestrzeni 
3/1 3 0 

Zarządzanie 

systemami 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

4/2 4 0 

MS – moduł 

specjalnościowy   

 

Bezpieczeństwo w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

3/1 3 0 

Jednostki specjalne w 

wybranych krajach 

świata 

2/1 2 2 

Marketing i PR 

instytucji publicznych 
2/1 2 0 



Ochrona granic 

państwowych 
1 1 1 

Ochrona ludności i 

obrona cywilna 
1 1 1 

Planowanie 

kryzysowe w 

administracji 

publicznej 

2/1 0 0 

Polityka samorządowa 2/1 2 2 

Postępowanie 

administracyjne 
2 2 2 

Prawo cywilne 2 2 0 

Prawo policyjne 2 2 0 

Samorząd terytorialny 

w III RP i Europie 
2/1 0 2 

Samorząd terytorialny 

w systemie 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

2/1 0 2 



Siły Zbrojne RP w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa 

4/2 0 4 

Służby, inspekcje i 

straże 
2/1 2 2 

Zarządzanie finansami 

publicznymi 
2/1 2 2 

MPDW – moduł 

przedmiotów do wyboru 

 

Wykład 

ogólnouczelniany do 

wyboru 

2 0 2 

Wykład 

ogólnowydziałowy do 

wyboru 

2 0 2 

Proseminarium 

magisterskie 
3/1 3 0 

Seminarium 

magisterskie 
12/3 12 0 

Lektorat 3/1 0 0 

MPZ- moduł praktyk 

zawodowych 

 

Praktyki Zawodowe 12/3 12 0 

 



Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z dziedziny nauk 

humanistycznych i społecznych: 

Nie dotyczy 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru grupy 

przedmiotów: 

Specjalność System ochrony państwa 

- 44%   

Specjalność Administracja i 

zarządzanie bezpieczeństwem- 44% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dziedziny (w przypadku przyporządkowania 

kierunku do więcej niż jednej dziedziny): 

nauki humanistyczne: 6,25 %  

nauki społeczne: 93,75 % 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje realizując grupy zajęć 

powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (dotyczy profilu praktycznego)  

SOP - 71,6% 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

AiZ - 73,3% 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

 

 

 

 
 

 



WYMIAR, ZASADY I FORMY  

 

ODBYWANIA PRAKTYK  

 
ZAWODOWYCH 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW 

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

 

 

Praktyka zawodowa studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną (studia II stopnia) realizowana będzie w wymiarze 360 godzin i przydzielać się jej będzie w 

programie studiów 12 pkt. ECTS.   

Praktyki studenckie są jednym z elementów procesu dydaktycznego, stanowią więc 

obligatoryjną formę zajęć na kierunkach o profilu praktycznym dla wszystkich studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, a jednocześnie są sposobem zdobywania przez nich 

konkretnych umiejętności zawodowych, wiedzy praktycznej i kompetencji społecznych.  

 

1. Zasady i forma realizacji praktyk zawodowych 

1. Studenci realizują praktykę zawodową w wymiarze360godzin zajęć przewidzianych 

w programie kształcenia kierunku na profilu praktycznym w systemie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. 

2. Miejsca odbywania praktyki zawodowej pozwalają na realizację efektów kształcenia dla 

kierunkuBezpieczeństwo wewnętrzne z administracjąpubliczną(studia II stopnia).  

3. Studenci odbywają praktykę w instytucjach i placówkach z obszaru administracji publicznej 

lub publicznego oraz prywatnego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. 

4. Miejsca praktyk zawodowych zapewnia Uczelnia zgodnie z porozumieniami/umowami 

o prowadzenie praktyk zawodowych. Istnieje również możliwość wyboru miejsca odbywania 

praktyki przez studentów, jednak musi być ono zgodne z profilem kierunku i specjalności oraz 

wymaga pisemnej akceptacji wydziałowego koordynatora praktyk.  

5. Praktyki mogą odbywać się na zasadzie umowy o pracę, umowy-zlecenia, stażu lub w formie 

nieodpłatnej pracy studenta na rzecz jednostki. Szczegóły w ramach tej kwestii regulują 

indywidualne umowy w sprawie praktyk zawarte między Uczelnią a jednostką, w której 



praktyka ma być realizowana. 

6. Podstawą odbywania praktyki jest umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej. W 

przypadku samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej, student wypełnia 

kartę wstępną praktyki zawodowej . 

7. Warunkiem dopuszczenia studenta do realizacji praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

8. W trakcie trwania praktyk przewiduje się możliwość ich obserwacji przez 

opiekuna/wydziałowego koordynatora praktyk wyznaczonego przez Dziekana Wydziału.  

9. Praktyka zawodowa odbywa się i powinna zostać zakończona w czasie ściśle określonym 

przez program kształcenia. 

10. Student realizuje praktykę w formie ciągłej, która ma charakterpróbnejpracyzawodowej i 

odbywasię w czasiewolnymodzajęćdydaktycznych. Praktyka ta 

powinnasprzyjaćposługiwaniusię w 

działaniuzdobytąpodczasstudiówwiedząorazzdobywaniudoświadczeń w przygotowaniu i 

samodzielnymprowadzeniudziałańpraktycznych. 

 

2. Cele praktyki zawodowej 

Zasadniczym celem praktyk jest osiągnięcie przez studentów zakładanych w programie studiów 

efektów kształcenia, umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w 

systemie instytucji publicznych 

3. Obowiązki studenta, pracodawcy i Uczelni podczas praktyki zawodowej 

1.   Obowiązkiem studentów jest: 

a) realizowanie praktyki według planu ustalonego z pracodawcą pełniącym funkcję opiekuna z 

ramienia zakładu pracy, 

b) obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w wykonywaniu zadań praktycznych, 

realizacja projektów pod kierunkiem pracodawców, 

c) prowadzenie dokumentacji zajęć, 

d) samodzielne wykonywanie innych zadań praktycznych w miejscu odbywania praktyki, 

wynikających z programu kształcenia. 

2.  Obowiązkiem opiekuna praktyki prowadzącego zajęcia praktyczne z ramienia pracodawcy    jest: 

a) organizacja i realizacja praktyki obserwacyjnej w miejscu pracy zgodnie z kierunkiem 

kształcenia, 

b) organizacja praktycznych zadań zawodowych dla studentów na terenie pracodawcy zgodnie 

z programem kształcenia na kierunku, 



c) angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w realizacji szerokiego spektrum zadań 

zawodowych, 

d) dokonanie oceny praktyki poprzez wypełnieniekarty oceny przebiegu praktyki zawodowej 

3.  Praktykę zawodową zalicza i dokonuje wpisu do indeksu wydziałowy koordynator praktyk lub 

wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki - opiekun praktyki na podstawie: 

a) karty oceny przebiegu praktyki zawodowej  

b) dziennika praktyki studenta, 

c) raportu z praktyki studenta  

 

4.Uwagi końcowe 

 

1. Studenci starający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dostarczają do 

Dziekana Wydziału, zaświadczenie o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku lub zaświadczenie 

o prowadzeniu działalności gospodarczej. Decyzję o zaliczeniu w/w pracy w poczet praktyki 

zawodowej podejmuje Dziekan Wydziału w oparciu o opinię wydziałowego koordynatora 

praktyk zawodowych. 

2. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia praktyki organizowanej przez Uczelnię, powtórną jej 

realizację jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie z pomocą wydziałowego 

koordynatora praktyki zawodowej. 

 

5. Dokumentacja praktyki 

1. Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

a) Załącznik nr 1 do umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej: raport z 

przebiegu studenckiej praktyki zawodowej 

b) Załącznik nr 2 do umowy o organizacje studenckiej praktyki zawodowej: karta oceny 

przebiegu praktyki zawodowej 

2. Karta wstępna praktyki zawodowej 

3. Oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej 

4. Oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 

  



 

UMOWA  

o organizację studenckiej praktyki zawodowej nr............................. 

 

zawarta w dniu ........................... w……………… 

pomiędzy: 

............................................................................................, z siedzibą w ……………………...  

……................................................, KRS/wpis do ewidencji ………………………….., 

REGON ………………., NIP …………….........................., zwanym/-ą dalej Organizatorem, 

reprezentowanym/-ą przez:  

…………………………………………………………………………………..              a 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402, zwaną dalej 

Uczelnią, reprezentowaną przez: 

Prof. nadzw. dr hab. n. medycznych Macieja Słodkiego - Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Płocku: 

oraz  

Panią/Panem............................................................................................................................., 

zamieszkałą/zamieszkałym w ................................................................................................... 

zwaną/zwanym dalej Praktykantem. 

§ 1 

UczelniakierujePraktykanta do odbyciapraktykizawodowejnaterenie i pod 

kierownictwemOrganizatora, w terminie od ………………do ……………… 

§ 2 

1. Organizator zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do zrealizowania 

praktyki zgodnie z programem uzgodnionym pomiędzy stronami oraz zapewni: 

1) odbywaniepraktyki w warunkachniebędącychwarunkamiszkodliwymidlazdrowia w 

rozumieniuprzepisówprawapracy; 

2) odpowiedniegostanowiskapracydlaPraktykanta, zgodnie z 

założeniamiuzgodnionegoprogramupraktyk; 

3) zapoznaniePraktykanta z zakładowymregulaminempracy, przepisami w 

zakresiebezpieczeństwa i higienypracy, przepisami w 

zakresiebezpieczeństwaprzeciwpożarowegoorazprzepisami o 

ochronietajemnicyzawodowej; 



4) nadzórnadwykonywaniemprzezPraktykantazadańwynikających z programupraktyk. 

2. Do uzgodnienia programu praktyki upoważnieni są: 

1) ze strony Uczelni: 

Pełnomocnik  Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier PWSZ w Płocku; 

2) ze strony Organizatora .............................................................................. 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

§ 3 

1. Uczelniazobowiązana jest do sprawowanianadzorumerytoryczno-

wychowawczegonadprzebiegiempraktyki.  

2. Obowiązki, o którychmowa w ust.1, pełni w imieniuUczelniopiekunpraktyki 

……………………………….., któryupoważniony jest do 

kontrolirealizacjiprogramupraktykioraz do rozstrzygania, w porozumieniu z 

przedstawicielemOrganizatorem, wszelkichsprawzwiązanych z przebiegiempraktyki. 

 

§ 4 

Praktykant zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, 

a ponadto do: 

1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię, 

2) przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku i dyscypliny pracy, 

3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony  

       poufności danych w zakresie określonym przez Organizatora. 

§ 5 

1. Po zakończeniupraktykiPraktykantsporządzaraport z jejprzebiegu i przedstawia go 

do zatwierdzeniaOrganizatorowiorazPełnomocnikowiRektora ds. 

StudenckichPraktykZawodowychi Karier ze stronyUczelni. 

WzórraportustanowiZałącznik nr 1. 

2. Organizatorpraktykidokonujeocenystopniaosiągnięciazakładanychefektów kształcenia 

danegoPraktykanta, przyużyciukartyocenyprzebiegupraktykizawodowej (Załącznik nr 

2). 

3. Działaniaopisane w ust. 1 i 2 stanowiąpodstawę do podjęciaprzezUczelniędecyzji o 

zaliczeniuPraktykantowipraktykiprzewidzianejprogramem kształcenia. 

 

§ 6 

1st Z zastrzeżeniem ust.2, praktyka jest nieodpłatna i z tytułujejodbyciaPraktykantowi 

nieprzysługująroszczeniafinansowe – ani w stosunku doUczelni, ani w stosunku do 

Organizatora. 

2nd W przypadkugdyOrganizatorpraktykizdecyduje o 

możliwościotrzymaniaprzezPraktykantawynagrodzenia z tytułupracywykonywanej w 



trakcieodbywaniapraktyki, stosownaumowazawierana jest pomiędzyOrganizatorem a 

Praktykantem, bez udziału 

i pośrednictwaUczelni. 

3rd W okresieodbywaniapraktykiPraktykantzobowiązany jest posiadaćubezpieczenie 

ododpowiedzialnościcywilnejorazodnastępstwnieszczęśliwychwypadków. 

Dokumentpotwierdzającyubezpieczeniestanowizałącznik do niniejszejumowy. 

 

§ 7 

1st Umowazostajezawartanaczasrealizacjiprogramupraktyk. 

2nd Każda ze stronmożerozwiązaćumowę w każdymczasie. 

3rd Wszelkiesporymogącewynikać z niniejszegoporozumieniarozstrzygają: ze strony 

UCZELNI – Rektor, zaś ze strony ORGANIZATORA – ………………………….. 

4th W przypadkugdysprawaniezostanierozstrzygniętapolubowniewłaściwym do 

jejrozpatrzeniabędzieSądwłaściwydlamiejscasiedziby UCZELNI. 
 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej, w drodze aneksu do 

umowy. 

2. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

PRAKTYKANT     ORGANIZATOR                    REKTOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ                            

SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU 

 

 

 

…………………………      ............................................ ........................................................ 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

RAPORT  

Z PRZEBIEGU  STUDENCKIEJ  PRAKTYKI  ZAWODOWEJ 

Imię i nazwiskostudenta ............................................................................................................ 

Numeralbumu…………………… Wydział 

..…………….…………………………………………. 

kierunek studiów ………………………… specjalność .…….…..…………. rok studiów 

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

Czas trwania praktyki od ....................................do ................................. (…………godzin)  

 

Podmiotgospodarczylubinstytucjaorazkomórkaorganizacyjna, w 

którejrealizowanabyłapraktyka: 

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

Nr umowy o praktykę  .......................................................................... 

 

PRZEBIEG  PRAKTYKI 

(zadania, czynności) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                  (data i podpis studenta) 

Potwierdzam opisany przebieg praktyki 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(data, pieczęć i podpis Opiekuna praktyki ze strony pracodawcy) 

 

  



KARTA WSTĘPNA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

(wypełnić przed podpisaniem umowy o studencką praktykę zawodową) 
 

DANE STUDENTA 

IMIĘ I NAZWISKO  

NR ALBUMU  

WYDZIAŁ  

KIERUNEK  

FORMA STUDIÓW  

STOPNIEŃ 

STUDIÓW(licencjackie/magisterskie) 

 

ROK STUDIÓW  

NR TEL., ADRES E-MAIL  

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE WS. PRAKTYKI 

PRZEWIDYWANA LICZBA GODZIN 

PRAKTYKI: 

 

TERMINY: 

ROZPOCZĘCIA  

I ZAKOŃCZENIA PRAKTYKI 

 

DANE ZAKŁADU PRACY: 

- pieczątka zakładu pracy  albo nazwa, 

numer NIP  i REGON, adres, telefon 

kontaktowy 

 

PRZEDSTAWICIEL ZAKŁADU 

PRACY
1
(osoba upoważniona  

do zawarcia umowy) 

 

OPIEKUN PRAKTYKI 

(imię, nazwisko, 

stanowiskoosobywskazanejprzezzakładprac

y)
2 

 

AKCEPTACJA WYDZIAŁOWEGO 

KOORDYNATORA PRAKTYK 

(ze strony uczelni)  

 

(podpis) 

 

 

Podpis studenta:______________________________________ 

1
 obowiązek uzyskania potwierdzenia spoczywa na studencie odbywającym praktykę 

2
 podpis potwierdza zapoznanie się z programem praktyki zawodowej oraz deklarację realizacji zakładanych 

efektów kształcenia 

 



1. OŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI W RAMACH PRACY ZAWODOWEJ 

 

Imię i nazwisko…………………………………………….  student/ka …………..…… roku 

nr albumu ………………………..…….studia stacjonarne / niestacjonarne*, 

licencjackie/magisterskie* Wydział …………………................................................................ 

kierunek ……………….………………………………...……………………………………… 

Oświadczam, że w terminie od ………….………… do ……………………… odbyłem/łam 

praktykę zawodową w wymiarze ……… godzin w ramach wykonywanej pracy zawodowej, 

której charakter spełnia wymagania przewidziane w programie kształcenia. 

……………………………………………………………………………………………..…… 

/nazwa zakładu pracy, adres ....................,NIP............,.REGON ................./ 
 

………………………………………………………………………………………………… 

W czasie trwania praktyk wykonywałem/łam następujące czynności: 

…………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………… 

(można załączyć dodatkowe informacje na odrębnej kartce) 

 

……………………                 …………………………. 

   miejscowość i data        podpis studenta  

2. OŚWIADCZENIE ZAKŁADU PRACY: 

Oświadczam, że Pan/i ………………………………..……………………………………..…,  
 

jest/była* zatrudniony/a w……………………………………………………………………… 

                    /nazwa zakładu pracy/ 

na podstawie ............................................., na stanowisku ………………….........................…. 
 

wymiar zatrudnienia ……………………………,  

Wykonywane przez ww. osobę czynności zawodowe  w okresie ....................................... 

obejmowały zagadnienia zgodne z programem kształcenia. 

 
………………………………………        ………………………………………….......................... 
miejscowość i data   podpis i pieczęć osoby upoważnionej/przedstawiciela zakładu pracy 

 



 3.                  ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTA 

 

imię i nazwisko studenta 

Proponuję zaliczyć w poczet praktyki zawodowej przewidzianej programem studiów 

wykonywaną  pracę zawodową: 

 w całości  

 w części (proszę określić wymiar)...................................... 

 nie zaliczyć*                                                               

  ........………......………………………… 

      data i czytelny podpis  

                                                     Wydziałowego Koordynatora Praktyk 

 

Po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Koordynatora Praktyk, zaliczam wykonywaną pracę 

zawodową w poczet praktyki zawodowej przewidzianej programem studiów: 

 w całości 

 w części (proszę określić wymiar)...................... 

 nie zaliczam*   

  

    data, podpis i pieczęć 

 Dziekana Wydziału 

*właściwe podkreślić 

  



1. OŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI W RAMACH PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Imię i nazwisko…………………………………………….  student/ka ………………… roku 

nr albumu …………………….studia stacjonarne/niestacjonarne*, licencjackie/magisterskie*  

Wydział ……………………….…............................................................................................. 

kierunek ………………………………………………...…………………………… 

Oświadczam, że w terminie od ………….………… do ……………………… odbyłem/łam 

praktykę zawodową w wymiarze ……… godzin w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, której charakter spełnia wymagania przewidziane w kierunkowym programie 

praktyki 

……………………………………………………………………………………………..…… 

/nazwa działalności, adres ....................,NIP............,.REGON ................./ 

……………………………………………………………………………………………… 

W czasie trwania praktyk wykonywałem/łam następujące czynności: 

…………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

(można załączyć dodatkowe informacje na odrębnej kartce) 

 

………………………..      …………………………… 

miejscowość i data         podpis studenta  
 

Załącznik: dokument potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTA 

 

imię i nazwisko studenta 

Proponuję zaliczyć w poczet praktyki zawodowej przewidzianej programem studiów pracę 

wykonywaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: 

 w całości 

 w części (proszę określić wymiar)............................. 

 nie zaliczyć*                                                                             

   data i czytelny podpis  

Wydziałowego Koordynatora Praktyk 

Po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Koordynatora Praktyk, zaliczam pracę zawodową 

wykonywaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w poczet praktyki zawodowej 

przewidzianej programem studiów: 

 w całości 

w części (proszę określić wymiar)................. 

 nie zaliczam*   

       

    data, podpis i pieczęć  

Dziekana Wydziału 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

  



KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu PZ 

Nazwa przedmiotu 
w języku polskim Praktyka zawodowa 

w języku angielskim 
Professional practice 

 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną 

Forma studiów Stacjonarne/ niestacjonarne 

Poziom studiów  studia II stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Specjalność 

Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem 

System ochrony państwa 

 

Jednostka 

prowadząca 

przedmiot 

Wydział Nauk Humanistycznych  i Społecznych 

Osoba 

odpowiedzialna za 

przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

Imię i nazwisko 

Adres email 

Dr Arkadiusz Lewandowski 

a.lewandowski@pwszplock.pl 

Miejsce odbywania 

się zajęć 

 

zajęcia w instytucji administracji publicznej 

Semestr(y), na 

którym(ych) 

realizowany jest 

przedmiot 

SemestrIV 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin 360 

Przedmioty 

powiązane  
----- 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Przynależność przedmiotu 

do modułu 
Moduł praktyk zawodowych 

Język wykładowy polski 

Wymagania wstępne 

Umiejętności komunikacyjne 

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania administracji 

publicznej 



 

 

 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Sposób realizacji 

zajęć 
Ćwiczenia 

Sposób zaliczenia 

zajęć 

Zal. / o 

 

Metody 

dydaktyczne 

Aktywność,  

Rozwiązywanie zadań 

Wykaz Literatury 

Podstawowa: 

Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony 
przecipożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. 
Wieczorek,, Łódź 2017 
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia 
prawno-ustrojowe, Warszawa 2008. 
 

Uzupełniająca: 

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, 
Warszawa 2013. 
Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Cele przedmiotu  

(ogólne, szczegółowe) 

Ogólne:zapoznanie studentów z 
uwarunkowaniami funkcjonowania instytucji 
publicznychi 

Szczegółowe:zapoznanie studentów z specyfiką 
pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych i 
prywatnych 
Przełożenie zdobytej wiedzy w warunkach pracy 
zawodowej 

 

 

Treści programowe 

Efekty 

kształceni

a (kody) 

Forma zajęć 

 Temat 

Liczba godzin 

 

Studia 

stacjona 

rne 

Studia 

niestacjo 

narne 

 

W01 

W02 

W03 

U01 

U02 

K01 

K02 

K03 

K04 

K05 

K06 

 

W
y
k

ła
d

 

Aktywne uczestnictwo w działaniach 

podejmowanych w instytucji publicznej. 

 

Zapoznanie słuchaczy z zadaniami, 

organizacją i formami pracy instytucji 

 

Gromadzenie spostrzeżeń dotyczących 

uwarunkowań i cech działalności instytucji 360 

Razem 360 360 

 

 

                                                          Efekty uczenia się 



Kod 

Student, który zaliczył przedmiot 
Odniesienie do 

efektów uczenia się  

w zakresie WIEDZY 
dla 

kierunku 
dla 

dyscypliny  

W01 

w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię z zakresu 

nauk o polityce i administracji, sposoby jej zastosowania w 

obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych oraz jej zastosowania 

praktyczne w działalności zawodowej 

BWAPIIP

_W02 
P7S_WG 

W02 w pogłębionym zakresie funkcjonowanie, podstawy prawne oraz 

metody działania instytucji samorządu terytorialnego, 

organizacji społecznych, pozarządowych oraz społeczeństwa 

BWAPIIP

_W08 
P7S_WG 

W03 
w zakresie pogłębionym przepisy prawa dotyczące 

funkcjonowania i kompetencji instytucji administracji 

publicznej, samorządu terytorialnego i innych uczestników 

systemu politycznego; 

BWAPIIP

_W14 
P7S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

U01 Dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz 

analizy ich znaczenia dla funkcjonowania organów państwa oraz 

administracji publicznej 

BWAPIIP

_U05 

 

P7S_UW 

U02 

posługiwać się pogłębioną wiedzą teoretyczną  w celu 

diagnozowania, analizowania i prognozowania zjawisk i 

procesów społecznych w zakresie funkcjonowania organów 

państwa 

BWAPIIP

_U10 

 

P7S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI 

K01 do krytycznej oceny oraz świadomego wykorzystania swojej 

wiedzy i umiejętnościa także rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; 

BWAPIIP

_K01 
P7S_KK 

K02 uznawania znaczenia wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów w 

przypadku trudności z rozwiązaniem napotkanych problemów; 

BWAPIIP

_K02 
P7S_KK 

K03 przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działania 

na rzecz przestrzegania tych zasad w działalności zawodowej, 

rozwiązywania problemów etycznych w tym zakresie 

BWAPIIP

_K05 
P7S_ KR 

K04 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

podejmowania złożonych i nietypowych wyzwań z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i 

zawodowych w zakresie administracji publicznej  

BWAPIIP

_K07 
P7S_KR 

K05 

jest gotów dbać o własny rozwój osobisty i zawodowy, 

dokonywać  samooceny własnych kompetencji zawodowych i 

osobistych, wyznaczać  kierunki  własnego rozwoju i 

dokształcać się z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych; jest gotów do myślenia  i działania w sposób 

BWAPIIP

_K08 
P7S_KR 



przedsiębiorczy 

K06 

jest gotów do wypełniania zobowiązań w środowisku 

społecznym oraz do inspirowania i organizowania działalności 

na rzecz środowiska;  

BWAPIIP

_K09 
P7S_KO 

 

 

 

Kryteria oceny osiągniętych efektów 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 
na ocenę 4 

na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Uzyskanie od 

60% - 65% 

łącznej liczby 

pkt. 

możliwych do 

uzyskania. 

Uzyskanie od 

66% - 75% 

łącznej liczby 

pkt. możliwych 

do uzyskania. 

Uzyskanie od 

76% - 85% 

łącznej liczby 

pkt. możliwych 

do uzyskania. 

Uzyskanie od 

86% - 95% 

łącznej liczby 

pkt. możliwych 

do uzyskania. 

Uzyskanie od 96% - 

100% łącznej liczby 

pkt. możliwych do 

uzyskania. 

Metody oceny (F-  formułująca, P- podsumowująca) 
Ocena formułująca odnosi się do procesu uczenia się tj. formułowana jest w trakcie trwania semestru. 

Student otrzymuje informację zwrotną, nad czym musi jeszcze popracować, co uzupełnić a co poprawić.  

Ocena podsumowująca odnosi się natomiast do efektu końcowego, produktu procesu uczenia się.  
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Metody weryfikacji efektów kształcenia 
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Punkty  ECTS 

Forma aktywności 

Obciążenie studenta  

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

Forma zajęć 

Wykład   

Ćwiczenia 360 360 

Konwersatorium   

Seminarium   

Konsultacje przedmiotowe:   

 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta,  

w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu 
  

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 
  

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie 

zalecanej literatury 10 10 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, 

dyskusji    

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu 

wynikająca z całego nakładu pracy studenta  370 370 

 

PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT 12 12 

 

 



 


