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Organizacja praktyk zawodowych studentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
 

Rok akademicki: 2020/2021 
 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną 

Ekonomia  

Finanse z elementami matematyki 
 

Semestr zimowy 
 

 Od października 2020 r. do stycznia 2021 r. – w zależności od możliwości organizacyjnych – 

praktyka śródroczna studentów V semestru studiów I stopnia kierunków: Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, Ekonomia, Finanse z elementami matematyki. 
 

Semestr zimowy i letni 
 

 Od października 2020 r. do czerwca 2021 r. – w zależności od możliwości organizacyjnych – 

praktyka śródroczna studentów II roku studiów I i II stopnia kierunku Ekonomia, II roku 

studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, II roku studiów II stopnia kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną. 
 

Semestr letni 
 

 Od lutego do czerwca 2021 r. – w zależności od możliwości organizacyjnych – praktyka 

śródroczna studentów II semestru studiów II stopnia kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną oraz Ekonomia. 
 

 Praktyka ciągła studentów IV semestru studiów I stopnia kierunków: Bezpieczeństwo 

wewnętrzne oraz Ekonomia. 

Miesiące wakacyjne: lipiec, sierpień, wrzesień 2021 r. 
 

 Praktyka ciągła studentów II semestru studiów II stopnia kierunków: Bezpieczeństwo 

wewnętrzne z administracją publiczną oraz Ekonomia.  

 Miesiące wakacyjne: lipiec, sierpień, wrzesień 2021 r. 
 

W przypadku studiów I stopnia na kierunku Ekonomia formalne rozliczenie ogółu praktyk 

następuje w semestrze V: 

 dla cyklu kształcenia rozpoczętego przed rokiem akad. 2019/2020 - w wymiarze 360 godzin 

 dla cyklu ksztalcenia rozpoczętego od roku akad. 2019/2020 – w wymiarze 720 godzin. 
 

W przypadku studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne rozliczenie praktyk 

następuje: 

 dla cyklu kształcenia rozpoczętego przed rokiem akad. 2019/2020 – w sem. V w wymiarze 

180 godzin 

 dla cyklu ksztalcenia rozpoczętego od roku akad. 2019/2020 – w sem. IV w wymiarze 360 

godzin oraz w sem. V w wymiarze 360 godzin. 
 

W przypadku studiów II stopnia na kierunkach:  Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną oraz Ekonomia, formalne rozliczenie ogółu praktyk (360 godzin) następuje w semestrze 

IV. 
 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 30/2020 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 10 sierpnia 

2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021. 
 


