INSTYTUT/ ІНСТИТУТ:

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania/Інститут безпеки та управління

KATEDRA/ СОБОР:

Bezpieczeństwa Narodowego/Національна безпека

KIERUNEK STUDIÓW/
ПОЛЕ ВИВЧЕННЯ:
POZIOM KSZTAŁCENIA/
ОСВІТНИЙ РІВЕНЬ:
FORMA KSZTAŁCENIA/
ФОРМА ОСВІТИ:

Bezpieczeństwo Narodowe/Національна безпека

*Niepotrzebne skreślić

studia pierwszego/drugiego stopnia*
дослідження першого / другого циклу*
studia stacjonarne/niestacjonarne/blended learning*
денне / заочне / змішане навчання*

* Видалити відповідно

DZIENNICZEK
„STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ”
Щоденник
"СТУДЕНТСЬКА ПРОФЕСІЙНА ПРАКТИКА"
A. DANE DOTYCZĄCE STUDENTA – wypełnia student/ А. ДАНІ ЩОДО СТУДЕНТА - заповнює студент
1. Nazwisko i Imię/Прізвище та ім'я
5. Semestr/Семестр

2. Imię ojca/Батькове ім'я

6. Specjalność/Спеціальність

3. Numer albumu/Номер альбому

7. Rok akademicki/Навчальний рік

4. Rok studiów/Рік навчання

8. Nr ubezpieczenia-polisy ubezpieczeniowej/
Відсутність страхово-страхового полісу

B. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA I CZASU ODBYWANIA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ – wypełnia
student/ДАНІ ПРО МІСЦЕ І ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТА - заповнює студент
1. Miejsce odbywania praktyki/Місце стажування:
2. Adres instytucji, organizacji/
Адреса установи, організації:

3. Czas trwania praktyki (od – do)/Тривалість практики:

4. Wymagana
ilość
godzin
praktyki/
Необхідна кількість годин практики:

C. PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ/ ПРОГРАМА ЗАЯВКИ НА СТУДЕНТА
I. STUDENT OSIĄGNIE ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA SIĘ/UCZENIA SIĘ1 W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH/СТУДЕНТ
ДОСЯГНЕ
ЗАПЛАНОВАНИХ
НАВЧАЛЬНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
В ОСОБЛИВИХ КАТЕГОРІЯХ:
Kategoria/
Numer/
Treść/ Зміст
Kатегорії
Hомер
podstawową wiedzę na temat struktury, zadań i zasad funkcjonowania
wiedza/ знання W_01
instytucji (organizacji), w której odbywa praktykę oraz relacji z innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
1

W zależności od programu kształcenia/ Залежно від освітньої програми
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W_02

W_03

umiejętności/
навички

U_01

U_02

U_03

U_04

kompetencje
społeczne/
соціальна
компетентність

K_01
K_02

базові знання про структуру, завдання та принципи роботи
установа (організація), в якій він практикує та стосунки з іншими
неурядові установи та організації,
podstawową wiedzę o relacjach między instytucją, w której odbywa praktykę
a innymi strukturami i instytucjami systemu bezpieczeństwa,
базові знання про відносини між установою, де він практикує
та інших структур та установ системи безпеки,
podstawową wiedzę o normach moralnych i prawnych obowiązujących
w instytucji, w której odbywa praktykę.
базові знання моральних та правових норм, що діють
в установі, де він практикує.
wykorzystywania w praktyce działalności instytucji, w której odbywa
praktykę wiedzę teoretyczną nabytą w ramach studiów,
використання на практиці діяльності закладу, де вона проводиться
відпрацьовувати теоретичні знання, отримані під час навчання,
posługiwania się normami prawa międzynarodowego i krajowego w celu
rozwiązywania praktycznych problemów związanych z działalnością instytucji,
w której odbywa praktykę,
використовувати стандарти міжнародного та внутрішнього законодавства
для вирішення практичних проблем, пов’язаних з діяльністю установи,
в якому він практикує,
właściwej analizy wszelkich zjawisk z uwzględnieniem ich wpływu na poziom
bezpieczeństwa instytucji i jej zadań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa,
правильний аналіз усіх явищ з урахуванням їх впливу на рівень
безпека установи та її завдання, що виконуються для забезпечення
безпеки,
umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności
nabytych podczas praktyki zawodowej.
вміння використовувати набуті знання з урахуванням навичок, набутих під
час професійної практики.
gotowość do współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne
role,
готовність співпрацювати і працювати в групі, виконуючи в ній різні ролі,
gotowość myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy będąc przygotowanym
do elastycznego podejmowania wyzwań zawodowych w instytucjach
pokrewnych do tej, w jakiej odbywa praktykę.
готовність мислити та діяти по-підприємницьки, готуючись гнучко
реагувати на професійні виклики в установах, пов’язаних з тією, в якій він
практикує.

II.

TREŚCI KSZTAŁCENIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ/
НАВЧАЛЬНИЙ ЗМІСТ, ЩО ВИКОНАЄТЬСЯ В ЧАСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА:
Numer tematu/
Treści kształcenia, temat/Навчальний зміст, тема:
Номер теми
Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji, w której student odbywa praktykę.
1.
2.

Ознайомлення зі специфікою функціонування закладу, в якому проходить стажування
студент.
Zapoznanie się z zadaniami i prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji, w której
student odbywa praktykę.
Ознайомлення із завданнями та правовими засадами закладу, в якому працює
студент.
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3.

4.

5.

6.

Zapoznanie się z organizacją pracy kierownictwa i zespołów instytucji zaangażowanych
w zadania merytorycznie związane z celami praktyki.
Ознайомлення з організацією роботи керівництва та команд залучених установ
на завдання, пов'язані з цілями практики.
Zapoznanie się z procedurami działania instytucji, merytorycznie związanymi z celami
praktyki.
Ознайомлення з робочими процедурами установи, істотно пов’язаними з цілями
практики.
Zapoznanie się z rodzajami i sposobem prowadzenia dokumentacji związanej
merytorycznie z celami praktyki.
Ознайомлення з видами та методами ведення документації, що стосуються цілей
практики.
Wykonywanie podstawowych zadań administracyjno-merytorycznych (pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za opiekę nad odbywającym praktykę z ramienia instytucji).
Виконання основних адміністративних та предметних завдань (під наглядом особи,
відповідальної за догляд за стажером від імені установи).

D. SPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ – wypełnia przedstawiciel
instytucji, organizacji
ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКУ ПРОФЕСІЙНУ ПРАКТИКУ - заповнює представник установи,
організації
I. OCENA KOŃCOWA ZE STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ wyrażona stopniem, słownie
i cyfrą, zgodnie z następującą skalą ocen: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0);
dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0)

ЗАКЛЮЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА, виражена оцінкою, словами
та число відповідно до такої шкали оцінок: дуже добре (5,0); хороший плюс (4,5);
добре (4,0); достатній плюс (3,5); задовільний (3,0); недостатньо (2,0)

……………………………………………
/miejscowość i data/ місце та дата

……………………………………………………………………………………..
/pieczątka instytucji, czytelny podpis opiekuna praktyki/
штамп установи, розбірливий підпис вихователя

..…….……………………………………………………………….
/data, czytelny podpis studenta/
дата, розбірливий підпис студента

Zapoznałem się i przedkładam do zaliczenia praktyki/ Я прочитав та подаю стажування
……………..…………………………………………………………..
/data, podpis akademickiego opiekuna praktyk studenckich/
дата, підпис академічного вихователя студентської практики

Załącznik: Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej
Прикріплення: Сертифікат студентської практики
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