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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 
1. Celem wprowadzenia Profilu praktycznego prowadzonych kierunków jest spójne i 

uporządkowane przedstawienie realizowania przez Wyższą Szkołę 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej Uczelnią) treści dotyczących 
osiągania przez studentów tych efektów uczenia, które wiążą się z praktycznym 
przygotowaniem przyszłych absolwentów Uczelni do wykonywanego zawodu.  

2. Celem wprowadzenia w Uczelni profilu praktycznego prowadzonych kierunków, 
zwanego dalej profilem praktycznym, jest zapewnienie studentom właściwego 
przygotowania do wykonywania przyszłego zawodu, a zatem nabycie przez nich 
zdolności praktycznych adekwatnych do wybranych kierunku i specjalności 
studiów.  

3. Profil praktyczny realizowany jest z uwzględnieniem współczesnych wymagań 
rynku pracy lub organizacji zawodowych, a zatem w procesie kształcenia studenci 
Uczelni nabywają takich praktycznych umiejętności, które są pożądane na 
współczesnym rynku pracy, są adekwatne do charakteru przyszłej pracy 
studentów kształcących się na danym kierunku oraz umożliwiają uzyskanie 
uprawnień do wykonywania zawodu. 

4. Profil praktyczny jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia. 

5. Profilowi praktycznemu podlegają studenci wszystkich kierunków kształcenia 
realizowanych w Uczelni. 

Rozdział 2 

PROCEDURY REALIZACJI PROFILU PRAKTYCZNEGO  

§2. 
 Profil praktyczny jest realizowany w Uczelni w poprzez: 

1) moduł zajęć praktycznych, a w nim zwłaszcza zajęcia specjalnościowe, 
2) odrębnie określone i wprowadzone efekty uczenia, 
3) określoną liczbę punktów ECTS w ramach zajęć praktycznych, w tym 

laboratoryjnych i projektowych, 
4) specjalnie zaprojektowane formy zajęć dydaktycznych mających na celu 

nabycie przez studentów odpowiednich umiejętności praktycznych, 
5) zawieranie porozumień o współpracy i praktykach umożliwiających 

prowadzenie kształcenia z udziałem z podmiotów zewnętrznych, 
6) zatrudnianie kadry mającej doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią, 

które jest adekwatne do prowadzonych zajęć i jednocześnie spójne z 
określonymi dla danego kierunku efektami uczenia, 

7) zapewnienie właściwych warunków do odbywania zajęć z praktycznego 
przygotowania zawodowego, 

8) monitorowanie karier zawodowych absolwentów, 
9) powołanie rad pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów. 

§3. 
1. Moduł zajęć praktycznych obejmuje przede wszystkim: 

1) zajęcia w zakresie proponowanych specjalności ukierunkowane na 
przygotowanie studentów do wykonywania przewidywanego zawodu, 
pogłębienie wykształcenia kierunkowego, szczególnie w zakresie wiedzy, 
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umiejętności i kompetencji społecznych adekwatnych do wybranej przez 
studenta specjalności.  

2) zajęcia warsztatowe (w tym zajęcia laboratoryjne i projektowe) – zajęcia 
służące wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce i praktycznemu 
przygotowaniu do przewidywanego zawodu poprzez ćwiczenie i wykorzystanie 
konkretnych umiejętności z nim związanych, 

3) zajęcia praktyczne realizowane w zakresie modułu przedmiotów kształcenia 
podstawowego i kierunkowego. 

2. Tworzenie modułu zajęć praktycznych następuje podczas tworzenia programu 
kształcenia na etapie przygotowywania wniosku o nadanie uprawnień do 
prowadzenia kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów. 

3. Program kształcenia jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się 
wymogów rynku pracy i organizacji zawodowych poprzez jego stałe i 
systematycznie dokonywane przeglądy. 

4. Jednostką koordynującą organizację przedsięwzięć opisanych w ust. 2-4 jest Dział 
edukacji, a osobą odpowiedzialną za ich wdrożenie oraz nadzór nad ich realizacją 
jest prorektor ds. edukacji. 

§4. 
1. Podstawą realizacji zajęć praktycznych w ramach kierunków studiów 

prowadzonych  
w Uczelni są: 
1) określone efekty uczenia zgodne z wymogami rynku pracy lub organizacji 

zawodowych, umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, 
2) określona liczba punktów ECTS obejmująca również zajęcia laboratoryjne i 

projektowe. 
2. Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad określaniem efektów uczenia oraz 

punktów ECTS w programach kształcenia pełni prorektor ds. edukacji. 

§5. 
1. Do form zajęć dydaktycznych mających na celu nabycie przez studentów 

odpowiednich umiejętności praktycznych należą: 
1) zajęcia dydaktyczne w formie zajęć terenowych/realizowanych przez podmioty 

gospodarcze,  
2) zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich,  
3) zajęcia dydaktyczne niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów, 
4) studenckie praktyki zawodowe. 

  
2. Zajęcia dydaktyczne w formie zajęć terenowych umożliwiają zdobycie 

praktycznych umiejętności i bezpośrednie ich wykonywanie przez studentów.  
3. Odpowiedzialnym za organizację i właściwy przebieg zajęć dydaktycznych w 

formie zajęć terenowych jest prodziekan ds. jakości kształcenia w wydziale, a 
osobami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie oraz nadzór nad ich realizacją są 
dziekan i prorektor ds. edukacji.  

4. Warunki, zasady i formy realizowanych zajęć dydaktycznych niewymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów są określone 
odrębnymi zarządzeniami rektora. 

5. Podstawą do prowadzenia zajęć praktycznych przez podmioty gospodarcze jest 
umowa-porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnią a podmiotem gospodarczym, 
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określające szczegółowe warunki realizacji zajęć praktycznych, takie jak na 
przykład:  
1) formę prowadzenia zajęć praktycznych, 
2) udział podmiotu w opracowaniu programu kształcenia,  
3) sposób dofinansowania zajęć,  
4) efekty uczenia,  
5) sposób realizacji praktyk i staży.  
 

6. Realizowane przez podmioty gospodarcze zajęcia mogą przybierać m. in. formę 
praktyk, staży zawodowych, wolontariatu lub wyjazdów studyjnych. Mogą się one 
odbywać w instytucjach czy budynkach/pracowniach podmiotów gospodarczych. 

7. Warunki i zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych określa odrębny 
regulamin. 

§6. 
1. Zajęcia dydaktyczne w formie praktycznej prowadzona jest przez kadrę mającą 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią, które jest adekwatne do 
prowadzonych zajęć i jednocześnie spójne z określonymi dla danego kierunku 
efektami uczenia 

2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe osób mających prowadzić zajęcia 
dydaktyczne w formie praktycznej jest weryfikowane podczas planowania zajęć. 

3. Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad właściwym przyporządkowaniem 
zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim mającym odpowiednie 
doświadczenie zawodowe pełni dziekan wydziału.  

§7. 
    Zdobywanie przez studentów umiejętności zawodowych odbywa się w:   

1) warunkach otoczenia i lokalowych umożliwiających studentom wykonywanie 
czynności praktycznych związanych z przygotowaniem zawodowym, 

2) bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania ćwiczeń praktycznych.  
§8. 

 Procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz działalność rad 
pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów regulują odrębne 
zarządzenia rektora. 

 
 
 
 


