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Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną, studia II stopnia 

Cele praktyki zawodowej: 

1. Praktyczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa lub 

instytucji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz pozyskanie 

wiedzy w zakresie właściwej organizacji pracy na poszczególnych 

stanowiskach.  

2. Nabywanie doświadczeń wpływających na przygotowanie i samodzielną 

realizację zadań zawodowych. 

3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania i powiązania wiedzy 

teoretycznej, zdobytej podczas studiów, ze zdolnościami praktycznymi. 

4. Rozwijanie kompetencji współpracy zespołowej oraz odpowiedzialności 

zawodowej. Poznanie środowiska zawodowego i obowiązujących zasad 

etyki zawodowej. 

Program praktyk 

1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi BHP i tajemnicy służbowej. 

2. Zapoznanie z formą prawną, podstawami prawnymi i etycznymi 

działalności podmiotu gospodarczego. 

3. Zapoznanie z obowiązującą strukturą organizacyjną, wzajemnymi 

powiązaniami komórek oraz zakresem obowiązków i rodzajami 

wykonywanych prac w poszczególnych działach podmiotu. 

4. Zapoznanie z rodzajem dokumentów ich obiegiem i zasadami 

archiwizowania w miejscu odbywania praktyk. 

5. Zaznajomienie z pozostałymi procedurami dotyczącymi komunikacji w 

zespole. 

6. Zapoznanie się z procedurami ochrony danych osobowych w 

przedsiębiorstwie. 

7. Obserwacja zleconych prac związanych z bieżącą działalnością 

jednostki. 

8. Zapoznanie się z dostępnym oraz stosowanym w danej jednostce 

specjalistycznym oprogramowaniem. 

9. Nabywa umiejętności organizatorskie, takie jak: adaptacyjność, 

elastyczność, organizacja pracy własnej, efektywne zarządzanie 

czasem, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania. 

10. Wykorzystanie zaawansowanej wiedzy oraz wykazanie się własną 

inicjatywą podczas rozwiązywania zadań charakterystycznych dla 

danego podmiotu gospodarczego lub instytucji. 



11. Poszerzenie zaawansowanej wiedzy na temat aktualnych przepisów 

prawa dotyczących realizowanej w przedsiębiorstwie lub instytucji 

działalności. 

12. Komunikowanie się i współpraca (budowa sieci kontaktów) oraz 

dyskusja z osobami z różnych działów organizacji na tematy dotyczące 

realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Efekty uczenia się zawarte  w karcie przedmiotu Praktyka 

zawodowa dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną 

W zakresie wiedzy student: 

W01: Wie i rozumie pogłębionym zakresie istotę funkcjonowania, 

podstawy prawne, zakres kompetencji, cele oraz organizację pracy, 

instytucji publicznych i prywatnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

państwa, jednostki, mienia oraz obszarów oraz zna zastosowania tej 

wiedzy w działalności zawodowej. 

W02: Wie i rozumie w pogłębionym zakresie sposoby, rodzaje, 

uwarunkowania oraz możliwości procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego oraz zna zastosowania tej wiedzy w 

działalności zawodowej. 

W03: Wie i rozumie w pogłębionym zakresie funkcjonowanie, podstawy 

prawne oraz metody działania instytucji samorządu terytorialnego, 

organizacji społecznych, pozarządowych oraz społeczeństwa 

obywatelskiego oraz zna zastosowania tej wiedzy w działalności 

zawodowej. 

W04: Wie i rozumie w zakresie pogłębionym przepisy prawa dotyczące 

funkcjonowania i kompetencji instytucji administracji publicznej, 

samorządu terytorialnego i innych uczestników systemu politycznego. 

W05: Wie i rozumie w stopniu pogłębionym zasady i normy etyczne 

obecne we współczesnym świecie (w tym etykę zawodową zawodów z 

obszaru studiowanego kierunku) oraz zna zastosowania tej wiedzy w 

działalności zawodowej. 

W zakresie umiejętności student: 

U01: Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz 

analizy ich znaczenia dla funkcjonowania organów państwa oraz 

administracji publicznej. 

U02: Potrafi w stopniu pogłębionym interpretować i stosować przepisy 

prawne. 

U03: Potrafi merytorycznie w sposób klarowny i spójny komunikować się 

ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, przy użyciu różnych technik 

komunikacyjnych na poziomie tak werbalnym jak i niewerbalnym. 



U04: Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 

podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, 

przewiduje skutki prawne i moralne konkretnych działań służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa. 

U05: Potrafi samodzielnie określać deficyty wiedzy własne oraz 

współpracowników oraz planować i realizować własny rozwój w kontekście 

wyzwań zawodowych a także inspirować i kierować innych na rzecz 

uczenia się przez całe życie; w sposób pogłębiony dokonać analizy działań 

własnych i innych oraz wskazać obszary wymagające modyfikacji w 

przyszłym działaniu. 

W zakresie kompetencji społecznych student: 

K01: Jest gotów do krytycznej oceny oraz świadomego wykorzystania 

swojej wiedzy i umiejętności a także rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. 

K02: Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem napotkanych 

problemów. 

K03: Jest gotów przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad w działalności zawodowej, 

rozwiązywania problemów etycznych w tym zakresie. 

K04: Jest gotów do jest gotów do komunikowania się z otoczeniem, w tym 

z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, krytycznej 

oceny odbieranych treści i obrony swoich poglądów, wypowiadania się w 

ważnych sprawach społecznych, podejmowania działań na rzecz 

budowania porozumienia między jednostkami i grupami społecznymi, 

inicjowania, podejmowania współpracy oraz zasięgania opinii innych 

specjalistów. 

K05: Jest gotów do  odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

podejmowania złożonych i nietypowych wyzwań z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych i zawodowych w zakresie 

administracji publicznej. 

K06: 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 przedsiębiorczy. 

Jednostka organizująca praktykę może zmodyfikować zakres 

przedmiotowy praktyki, jeżeli to wynika ze specyfiki jednostki 

organizacyjnej lub może wpłynąć na jakość odbywanej praktyki. 


