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Kierunek studiów: 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  
Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE  
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Edycja 2015 

 
 
I. ORGANIZACJA PRAKTYK  
 
1. Praktyka zawodowa na kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalność bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne realizowana jest na III, IV oraz V semestrze studiów   
stacjonarnych i   niestacjonarnych.  

2. Studenci po II semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni – 30 
godzin tygodniowo. Praktyka może być realizowana w trybie śródrocznym lub w   
trybie ciągłym, a jej zakończenie winno nastąpić najpóźniej do końca III semestru 
studiów. Dzienna i tygodniowa liczba realizowanych godzin praktyki może być 
elastyczna zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami czy możliwościami placówki 
przyjmującej studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin w każdym z trzech 
semestrów.  

3. Studenci po III semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni – 30 
godzin tygodniowo. Praktyka może być realizowana w trybie śródrocznym lub w trybie 
ciągłym, a jej zakończenie winno nastąpić najpóźniej do końca IV semestru studiów. 
Dzienna i tygodniowa liczba realizowanych godzin praktyki może być elastyczna 
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami czy możliwościami placówki przyjmującej 
studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin w każdym z trzech semestrów.   

4. Studenci po IV semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni – 30 
godzin tygodniowo. Praktyka może być realizowana w trybie śródrocznym lub w trybie 
ciągłym, a jej zakończenie winno nastąpić najpóźniej do końca V semestru studiów. 
Dzienna i tygodniowa liczba realizowanych godzin praktyki może być elastyczna 
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami czy możliwościami placówki przyjmującej 
studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin w każdym z trzech semestrów   

5. Do liczby godzin praktyki nie wlicza się czasu przeznaczonego przez studenta na 
niezbędne przygotowanie się do zajęć w danej placówce.   

6. Ze względu na charakter praktyki, może być ona odbywana wyłącznie na terenie 
jednej placówki. Podstawą podjęcia praktyki jest skierowanie z Uczelni.   

7. Praktyka może być realizowana w placówkach o całodobowym trybie pracy, fakt ten 
jednak nie powoduje możliwości odpowiedniego skrócenia planowego wymiaru czasu 
praktyki.   

8. Wskazane jest, aby praktyka odbywała się pod kierownictwem opiekuna (pracownika) 
posiadającego wyższe wykształcenie oraz pełne kwalifikacje wymagane na danym 
stanowisku. Zakładowy opiekun praktyki udziela pomocy studentom w zależności od 
stopnia trudności realizowanych zadań i możliwości poszczególnych praktykantów.   

9. Praktyka ma charakter czynny, tzn. że w szczególności hospitacje i tym podobne formy 
biernego udziału w zajęciach powinny stanowić nie więcej niż 25% ogólnego czasu 
praktyki.  

10. Student prowadzi Dziennik Praktyki.  
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II. CELE PRAKTYKI. 
 

 
1. Zapoznanie się ze specyfiką placówki i jej funkcjonowaniem w aspekcie 

formalnoprawnym i merytorycznym.   
2. Wchodzenie w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren aktywności 

zawodowej absolwenta studiów.   
3. Nabywanie wiedzy o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez: ćwiczenie 

umiejętności dokonywania trafnych obserwacji, opanowywanie umiejętności 
przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów), 
prowadzenie zajęć, szkoleń, ćwiczenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł 
informacji i narzędzi. Wykonywanie takich samych zadań, jakie wykonują osoby 
zatrudnione w danym miejscu.   

4. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa 
antyterrorystycznego tj.:  

 
 asystowanie i pomoc we wszystkich działaniach dot. bezpieczeństwa obiektów, osób  

i mienia, np. lotniska, dworce, stadiony 
 Zapoznanie się z procedurami działań na wypadek ataku terrorystycznego 


 Zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na wypadek ataku bombowego, 

chemicznego, biologicznego i innych 


 Sprawdzanie zabezpieczenia wybranych instytucji (symulacja zagrożenia – w miarę 
możliwości danej instytucji) 

5. Przygotowanie do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 
profesjonalnych i badawczych.   
6. Aktywny udział w bieżących, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania placówki, 
wydarzeniach, w szczególności takich jak kursy, szkolenia, konferencje, narady, wyjazdy.  
 

 

III. MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYKI 

 
1. Biuro Ochrony Rządu oraz inne wyspecjalizowane jednostki na szczeblu 

administracji rządowej   
2. Przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się szeroko pojętą ochroną dużych obiektów 

lub imprez masowych   
3. Policja, lotniska, przejścia graniczne   
4. Inne organizacje, placówki czy zakłady pracy, których profil działania jest zbliżony 

do zakresu specjalności studiów – w uzgodnieniu ze specjalistą ds. praktyk  

 

IV. ZADANIA PRAKTYKANTA 
 
 
1. Przeprowadzenie rozmowy z opiekunem i wspólne ustalenie planu praktyki (zadania do 

wykonania, metody realizacji, terminarz, uwagi).   
2. Zapoznanie  się  z miejscem odbywania  praktyki  analiza  określająca  funkcję, zadania 

 i strukturę organizacyjną placówki, zapoznanie się z aktami regulującymi prawny aspekt 

 pracy  w  placówce,  zapoznanie  się  z  dokumentacją  (np.  statut,  programy nauczania, 

 programy wychowawcze, programy profilaktyczne i inne).  

3. Przeprowadzenie wywiadu z   dyrektorem/   kierownikiem   placówki   na temat 
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podstawowych celów, zadań, planów pracy, programów realizowanych przedsięwzięć.  
4. Po uzyskaniu zgody ze strony opiekuna – udział w zebraniach, naradach.   
5. Zapoznanie się z formami współdziałania wybranej placówki z innymi instytucjami.   
6. Realizowanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji.  
 
7. W zależności od typu placówki wskazane jest, by student pracował z podopiecznymi 

placówki pod okiem opiekuna praktyk.  
 
8. Przeprowadzanie spotkania środowiskowego promującego problematykę adekwatną do 

studiowanej specjalności.  

 

V. ZADANIA ZAKŁADU PRACY 

 

1. Wyznaczenie zakładowego opiekuna praktyk.   
2. Ustalenie szczegółowego planu praktyki.   
3. Umożliwienie studentowi podjęcia czynności określonych w „Zadaniach praktykanta”   

i ich kontrolowanie.   
4. Omawianie ze studentami wykonywanych przez nich zadań.   
5. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem planu praktyki oraz udzielanie pomocy   

w przygotowaniu i realizacji zajęć przez studentów.   
6. Zaliczenie praktyki  w formie opinii z oceną oraz wpisem do Dzienniczka Praktyk  
 
 
VI. ZALICZENIE PRAKTYKI 

 

Zaliczenia praktyki dokonuje wyznaczony przez Rektora opiekun praktyk na podstawie: 
 
 
1. Poświadczenia przez placówkę odbycia praktyki w wyznaczonym terminie (wpisy  

w Dzienniku Praktyk).  
2. Opinii z miejsca odbywania praktyki.   
3. Zatwierdzenie konspektu, który stanowił podstawę przeprowadzenia spotkania 

środowiskowego.  
 
 
VII. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI BEZ OBOWIĄZKU JEJ ODBYCIA 
 
 
Student może wystąpić z wnioskiem do opiekuna praktyk o zwolnienie z obowiązku odbycia 
praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem, jeżeli: 
 
 
1. Jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a zakres jego obowiązków 

pracowniczych (służbowych) jest zgodny z kierunkiem kształcenia zawodowego Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania programu praktyki. Podstawą do 
zwolnienia w tym przypadku jest przedłożone zaświadczenie o zatrudnieniu, oraz 
potwierdzony przez pracodawcę zakres obowiązków.   

2. Wykonuje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło, 
kontrakt), a przedmiot tej umowy i zakres obowiązków jest zgodny z kierunkiem 
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kształcenia zawodowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania 
programu praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku jest przedłożenie 
zaświadczenia o zatrudnieniu, oraz potwierdzonego przez pracodawcę zakresu 
obowiązków.  

3. Prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej, 
której przedmiot jest zgodny z kierunkiem kształcenia zawodowego Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania programu praktyki. Podstawą do zwolnienia  
w tym przypadku jest przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
studenta kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki (bez 
danych o kapitale spółki, strukturze udziałów i ich wartości), oraz opisany przez studenta 
zakres czynności (zadań) wykonywanych w związku z prowadzona działalnością.   

4. Jest równolegle studentem lub absolwentem innej szkoły wyższej i w ramach kształcenia 
odbył lub odbywa praktykę zawodową, której zadania były/są zgodne z kierunkiem 
kształcenia zawodowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz spełniają wymagania 
programu praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku jest posiadana  
i przedłożona przez studenta dokumentacja z odbytych praktyk (wpisy do indeksu, 
dzienniczek praktyk, teczka praktyk, opinie, zaświadczenia). Podstawą do zaliczenia 
praktyk mogą być również odpowiednio udokumentowane staże, wyjazdy szkoleniowe  
i obozy naukowe zagraniczne. 

5. Jest wolontariuszem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  

i wykonuje zadania, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji 

pozarządowych lub innych Korzystających. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku 

jest przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez obie strony kopii 

Porozumienia, zawartego pomiędzy Korzystającym a wolontariuszem. Data jego zawarcia 

nie powinna być wcześniejsza niż trzy lata licząc od daty rozpoczęcia studiów. Ponadto 

student przedkłada opisany przez siebie zakres czynności (zadań) wykonywanych 


