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RAMOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W WYZSZEJ SZKOLE
MENEDZERSKIEJ W WARSZA WIE NA WYDZIALE MENEDZERSKIM I NAUK
TECHNICZNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZENSTWO NARODOWE
Cele praktyk:

1. Weryfikacja

wiedzy

teoretycznej

nabytej

podczas

studiowania

na

kierunku

bezpieczenstwo narodowe
2. Rozw6j , ksztahowanie umiejytnosci i kompetencji pozqdanych u pracownik6w
szeroko rozumianej administracji publicznej w obszarze bezpieczenstwa narodowego
3. Zapoznanie z organizacjq, ekonomikq i funkcjonowaniem jednostki, gdzie odbywajq
siy praktyki
4. Gromadzenie informacji , materia16w ( za zgoda jednostki) do wykorzystania w
procesie badan empirycznych, w tym pisania pracy dyplomowej

PROGRAM PRAKTYK
Podczas praktyk odbywanych w jednostkach mundurowych, organizacjach tub
instytucjach zwiqzanych

z

bezpieczenstwem

narodowym,

w tym

z zakresu

zarzqdzania kryzysowego oraz bezpieczenstwa obywateli i porzqdku pubJicznego
student powinien:
•

znac istoty i llwarllnkowania bezpieczenstwa oraz zasady funkcjonowania podmiot6w
bezpieczenstwa.

•

umiec

analizowac i stosowac zasady prawne oraz procedury bezpieczenstwa i

zarzqdzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej oraz
bydzie wykorzystywal zdobytq wiedzy w praktycznym dzialaniu.
•

wykorzystywac umiejytnosci przewidywania ludzkich zachowan, analizowania ich
motyw6w oraz spokcznych konsekwencji (kulturowych, politycznych, prawnych,
ekonomicznych).

•

efektywnie stosowac oddane do dyspozycji srodki w celu wykonania typowych zadan
zawodowych, w szczeg61nosci zadan zwiqzanych z gromadzeniem, przetwarzaniem
oraz udostypnianiem

informacj i na bazie nowoczesnych technologii, a takte

uczestniczenia w pracy zespolow

realizuj~cych

cele obywatelskie, spoleczne,

polityczne i gospodarcze.
•

odpowiedzialnie realizowac powierzone mu prace,

zachowuj~c

sit( w sposob

profesjonalny i etyczny.
•

znac procedury

zwi~zane

z planowaniem oraz podejmowaniem decyzji

W trakcie praktyk student wykonuje wszystkie czynnosci prawnie i zwyczajowo
przypisyvvane pracownikom
Zdobyte umiejytnosci

pozwoJ~

mu podejmowac prace na stanowiskach wymagaj(!cych

swiadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Absolwent bydzie dysponowal

poszerzan~

wiedz(! i umiejytnosciami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na
obieralnych zajyciach specjalnosciowych.
Dziyki odbytym praktykom , na podstawie dzienniczka praktyk istnieje mozliwosc
weryfikacji efektow ksztakenia na kierunku bezpieczenstwo narodowe pod
ksztaltowanych wiedzy, umiejytnosci i kompetencji studentow.

k~tem

nabytych i

