*niepotrzebne skreślić

INSTYTUT:
KATEDRA:
KIERUNEK STUDIÓW:
POZIOM KSZTAŁCENIA:
FORMA KSZTAŁCENIA:

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
Bezpieczeństwa Narodowego
Inżynieria cyberprzestrzeni
studia pierwszego stopnia*
studia stacjonarne/niestacjonarne*

DZIENNICZEK
„STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ”
A. DANE DOTYCZĄCE STUDENTA – wypełnia student
1. Nazwisko i Imię

5. Semestr

2. Imię ojca

6. Specjalność

3. Numer albumu

7. Rok akademicki

4. Rok studiów

8. Numer ubezpieczenia

B. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA I CZASU ODBYWANIA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
– wypełnia student
1. Miejsce odbywania praktyki:
2. Adres instytucji, organizacji:

3. Czas trwania praktyki (od – do):

4. Liczba godzin odbytej praktyki:

300/600*
*proszę zaznaczyć prawidłowe „”

3A. Na poczet semestru:

IV, VI*
*proszę zaznaczyć prawidłowe „”

C. PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
I.
STUDENT OSIĄGNIE ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA SIĘ/UCZENIA SIĘ W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH:
PODPIS OPIEKUNA
kategoria
numer
Treść
OCENA:
W MIEJSCU PRAKTYKI
wiedza
W_01 ma podstawową wiedzę na temat struktury, zadań
i zasad funkcjonowania instytucji (organizacji), w której odbywa praktykę oraz relacji z innymi instytucjami
i organizacjami pozarządowymi

W_02

ma podstawową wiedzę o relacjach między instytucją,
w której odbywa praktykę a innymi strukturami i instytucjami systemu bezpieczeństwa

W_03

ma podstawową wiedzę o normach moralnych i prawnych obowiązujących w instytucji, w której odbywa
praktykę

Akademicki Opiekun Praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego dla kierunku Inżynieria cyberprzestrzeni:
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umiejętności

U_01
U_02

U_03

U_04
kompetencje K_01
społeczne
K_02

II.

potrafi wykorzystywać w praktyce działalności instytucji, w której odbywa praktykę wiedzę teoretyczną nabytą w ramach studiów
prawidłowo posługuje się normami prawa międzynarodowego i krajowego w celu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z działalnością instytucji,
w której odbywa praktykę
potrafi właściwie analizować wszelkie zjawiska
z uwzględnieniem ich wpływu na poziom bezpieczeństwa instytucji i jej zadań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy,
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy będąc przygotowanym do elastycznego podejmowania
wyzwań zawodowych w instytucjach pokrewnych do
tej, w jakiej odbywa praktykę

TREŚCI KSZTAŁCENIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ:
Numer
PODPIS OPIEKUNA
Treści kształcenia (temat):
OCENA:
tematu
W MIEJSCU PRAKTYKI
Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji, w której
1.
2.
3.

4.
5.
6.

student odbywa praktykę.
Zapoznanie się z zadaniami i prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji, w której student odbywa praktykę.
Zapoznanie się z organizacją pracy kierownictwa i zespołów instytucji zaangażowanych w zadania merytorycznie związane
z celami praktyki.
Zapoznanie się z procedurami działania instytucji, merytorycznie
związanymi z celami praktyki.
Zapoznanie się z rodzajami i sposobem prowadzenia dokumentacji związanej merytorycznie z celami praktyki.
Wykonywanie
podstawowych
zadań
administracyjnomerytorycznych (pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za opiekę nad odbywającym praktykę z ramienia instytucji).

D. PODSUMOWANIE ODBYTEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ – wypełnia przedstawiciel instytucji, organizacji - opiekun w miejscu praktyki.
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)).
ŚREDNIA OCENA:
wyliczona w następujący sposób: suma ocen cząstkowych z pkt. C.I. i C.II. : ilość wszystkich ocen = średnia ocena

……………………………………………
/miejscowość i data/

……………………………………………………………………………………..
/pieczątka instytucji, czytelny podpis opiekuna praktyki/
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Katedra Bezpieczeństwa Narodowego: ul. Arciszewskiego 22d p. 8, 76-200 Słupsk, tel.: +48 59 840 54 08, sekretariat_bn@apsl.edu.pl;
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania: ul. Kozietulskiego 6-7 pok. 72, 76-200 Słupsk tel.: +48 59 306 76 04 sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

STRESZCZENIE PRACY STUDENTA PODCZAS ODBYWANIA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
w odniesieniu do pkt. C.I. zakładanych efektów kształcenia/uczenia się oraz pkt. C.II. treści kształcenia wypełnia przedstawiciel instytucji, organizacji - opiekun w miejscu praktyki.
TREŚĆ:

……………………………………………………
/data, podpis opiekuna w miejscu praktyki/
Student
Zapoznałem się:
..…….……………………………………………………………….
/data, czytelny podpis studenta/
Akademicki Opiekun Praktyk w KBN
Zapoznałem się i przedkładam do zaliczenia praktyki:
……………..…………………………………………………………………………………
/data, podpis akademickiego opiekuna praktyk studenckich/
Załączniki:
zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej (spz) 1/1 strona,
dzienniczek spz 1/2 strony,
streszczenie pracy studenta spz 1/1 strona.
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