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SYLABUS 
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2018/2019-2021/2022  

                                                                                                              (skrajne daty) 

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE  

Nazwa przedmiotu/ 
modułu 

Praktyka zawodowa 

Kod przedmiotu/ modułu*  

Wydział (nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa 

Poziom kształcenia  Studia I-go stopnia 

Profil Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Rok i semestr studiów 
Rok III, sem5 (1 miesiąc zaliczenie po 4 sem.) 

Rok IV, sem7 (2 miesiące zaliczenie po 6 sem.) 

Rodzaj przedmiotu Przedmiot specjalnościowy 

Język wykładowy Polski 

Koordynator mgr Mateusz Drabczyk 

Imię i nazwisko osoby 
prowa-dzącej / osób 
prowadzących 

 

* - zgodnie z ustaleniami na Wydziale 
 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  

Semestr 
(nr) 

Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 
Inne 

(jakie?) 
Liczba 

pkt ECTS 

5       
1 

miesiąc 
 4 

7       
2 

miesiące 
 8 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☐ zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 



 
1.3  Forma zaliczenia przedmiotu /modułu (z toku) : zaliczenie z oceną 

 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Podstawowe wiadomości z zakresu BHP, identyfikacji zagrożeń, planowanie czynności 
zapewniających bezpieczeństwo 

 
3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 

3.1 Cele przedmiotu/modułu  

C1  

Student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub 

instytucji, w której odbywana jest praktyka, doskonalić umiejętności 

rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych  

z bezpieczeństwem, a także rozwijać cechy osobowe związane z zachowaniem 

bezpieczeństwa, takie jak odpowiedzialność i etyczne zachowania.  

C2 

Merytoryczne zapoznanie studentów z problematyką zachowania 

bezpieczeństwa w zakładzie pracy i analizą zagrożeń występujących  

w monitorowanych obszarach, zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu 

pracy oraz stosowanymi metodami przeciwdziałania zagrożeniom. 

 
3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu ( wypełnia koordynator) 

EK ( efekt 
kształcenia) 

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla 
przedmiotu (modułu) 

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 
(KEK) 

EK_01 Student nabywa doświadczenia w zakresie 
umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy biorąc udział w procesach 
produkcyjnych zakładu uwzględniając specyfikę 
poszczególnych stanowisk pracy. 

K_W15 

K_U16 

EK_02 Student nabywa doświadczenia w zakresie 
umiejętności planowania, projektowania  
i rozwiązywania problemów dotyczących różnych 
aspektów bezpieczeństwa na różnych stanowiskach 
pracy. 

K_U21 

EK_03 Student zyskuje doświadczenie w zakresie 
monitoringu bezpieczeństwa systemów 
przemysłowych i informacyjnych oraz wprowadzania 
rozwiązań przeciwdziałających tym zagrożeniom. 

K_U22 

EK_04 Student nabywa doświadczenia w zakresie 
współdziałania i pracy w zespole, przyjmując w nim 
różne role, w tym rolę osoby odpowiadającej za 
bezpieczeństwo zespołu ludzkiego. 

K_K02 



EK_05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
dostosowując procesy produkcyjne do wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu, w tym w zakresie 
wzrostu świadomości zagrożeń na stanowiskach pracy 
i doboru środków i metod przeciwdziałających 
zagrożeniom. 

K_K04 

 
3.3 Treści programowe (wypełnia koordynator) 

 
A. Problematyka zajęć praktycznych  

Treści merytoryczne 

Studenci odbywający praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych, biorą udział w 
pracach mających na celu monitorowanie zagrożeń w miejscu pracy oraz doborze 
środków bezpieczeństwa i ochrony na stanowiskach pracy. 

Studenci odbywający praktyki w jednostkach Policji, biorą udział w pracach 
organizacyjnych w zakresie monitorowania i zapewniania bezpieczeństwa na przykład 
imprez masowych i na wypadek klęsk żywiołowych. 

Studenci odbywający praktyki w Straży Miejskiej i Gminnej, biorą udział w pracach 
organizacyjnych w zakresie monitorowania i zapewniania bezpieczeństwa na przykład 
imprez masowych i klęsk żywiołowych. 

Studenci odbywający praktyki w Urzędach Gmin i Miast zapoznają się z dokumentacją 
zagrożeń właściwych do danego obszaru, monitorowaniem tych zagrożeń i zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

Zajęcia praktyczne. Instrukcje obsługi stosowanego oprzyrządowania na stanowisku pracy. 
Wskazówki, instruktaże, polecenia opiekuna praktyki w zakładzie pracy. 

 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
efektu 

Metody oceny efektów kształcenia 
(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, 

sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

ek_ 01  Obserwacja w trakcie praktyki, odpowiedź na pytania 
problemowe, dziennik praktyk 

praktyka 

Ek_ 02 Obserwacja w trakcie praktyki, odpowiedź na pytania 
problemowe, dziennik praktyk 

praktyka 

EK_03 Obserwacja w trakcie praktyki, odpowiedź na pytania 
problemowe, dziennik praktyk 

praktyka 

EK_04 Obserwacja w trakcie praktyki, odpowiedź na pytania 
problemowe, dziennik praktyk 

praktyka 

EK_05 Obserwacja w trakcie praktyki, odpowiedź na pytania praktyka 



problemowe, dziennik praktyk 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie stwierdzenia osiągnięcia każdego efektu 
spośród EK_ 01 – EK_05. Wystawiając ocenę, koordynator praktyk z UR uwzględnia oceny 
(opinię) wystawione przez pracodawcę, odpowiedź na pytania problemowe, realizację 
programu praktyki oraz dziennik praktyk. 
 
Waga oceny opiekuna 50%, waga odpowiedzi na pytanie 30%, waga oceny dziennika 
praktyk 20%.) 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Praktyka zawodowa 6h x 5dni x 12tyg 

SUMA GODZIN 360 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 12 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 
 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU  

wymiar godzinowy 360 

zasady i formy odbywania praktyk  Umowa z zakładem pracy 

 
7. LITERATURA  

Literatura podstawowa: 

 
Materiały dydaktyczne, dokumentacje, plany operacyjne, regulaminy, oraz pozostałe 
dokumenty niezbędne do realizacji praktyk, udostępniane przez zakład w którym 
organizowane są praktyki. 

 

 
 


