
REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE NAUK 
O BEZPIECZEŃSTWIE 

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe 

 

1. Praktyki na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia I i II stopnia odbywają się 
w wymiarze 120 godzin dydaktycznych w semestrze określonym w programie studiów. 

2. Zakres wykonywanych przez studenta obowiązków w trakcie realizacji praktyk 
powinien być zgodny z ramowym programem praktyk dla danego poziomu studiów 
oraz przedstawionym harmonogramem praktyk. 

3. Miejscem odbywania praktyk mogą być instytucje realizujące działania z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego, w tym: 

a. służby mundurowe; 
b. instytucje publiczne; 
c. organy samorządu terytorialnego; 
d. inne jednostki, w tym instytucje prywatne, spełniające wymienione powyżej 

wymogi. 
4. Praktyki mogą odbywać się zarówno na obszarze Polski jak i za granicą. 
5. W przypadku praktyki odbywanej za granicą: 

a.  porozumienie oraz inne dokumenty przygotowywane są w języku obcym 
zgodnie ze wzorem przygotowanym na Uczelni i udostępnionym na stronie 
internetowej UJK; 

b. koszt tłumaczenia dokumentów na język polski dotyczących sprawozdania 
z odbytych praktyk ponosi student. 

6. Za przygotowanie studentów do odbycia praktyk oraz rozliczenia z ich realizacji 
odpowiedzialny jest Kierunkowy opiekun praktyk. Do jego obowiązków należy 
w szczególności: 

a. zapoznanie studentów z obowiązującymi dokumentami oraz procedurą 
odbywania praktyk; 

b. zatwierdzenie miejsca odbycia praktyk; 
c. bezpośredni kontakt ze studentem w trakcie procedury przygotowywania 

praktyk; 
d. opiniowanie dokumentów studentów kierowanych do Prodziekana ds. 

Studenckich; 
e. rozliczenie praktyk po ich zakończeniu. 

7. Bezpośredni nadzór nad działaniami Kierunkowego opiekuna praktyk sprawują: 
a. Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie; 
b. Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ds. Kształcenia. 

8. Od wszelkich decyzji Kierunkowego opiekuna praktyk student może odwołać się do 
osób wymienionych w punkcie 7. 

9. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się:  
a. Regulamin studiów; 
b. Zarządzenie rektora w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla 

słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach; 

c. Procedurę odbywania i dokumentowania praktyk studenckich na Wydziale 
Prawa i Nauk Społecznych. 


