
KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Praktyki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Internship
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Lech Jańczuk

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki 60 III
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Wiedza, kompetencje i umiejętności z zakresu funkcjonowania w 
środowisku międzynarodowym

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1: Praktyczne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w czasie 
studiów
C2: Pozyskanie nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku 
międzykulturowym 



III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu
kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent zapoznaje się z obszarami działalności 

Instytucji oraz jej strukturą, zasadami funkcjonowania, 
metodami pracy oraz rodzajami realizowanych zadań

KW_02
KW_08

W_02 Absolwent nabywa niezbędną wiedzę o warsztacie pracy 
na określonych stanowiskach

KW_05
KW_08

W_03 Potrafi  wykorzystuje  nabytą  wiedzę  z  zakresu  nauk
politycznych  do  rozstrzygania  konkretnych  problemów
pojawiających się w pracy zawodowej

KW_04, KW_05
KW_08

W_03 Absolwent  samodzielnie  zdobywa  i  doskonali  wiedzę
niezbędną do wykonywania zleconych zadań zawodowych

KW_02, KW_08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent nabywa umiejętność działania w ramach 

struktur Instytucji, zdobywa umiejętność komunikowania 
się z osobami z różnych działów oraz środowisk 
społeczno-zawodowych

KU_01, KU_03

U_02 Absolwent uczestniczy w pracach zespołowych i rzetelnie/
sumiennie wywiązuje się ze zleconych zadań

KU_05, KU_07

U_03 Absolwent nabywa przydatne umiejętności związane z 
obsługą sprzętu biurowego w aspekcie realizacji zadań 
zawodowych

KU_04, KU_06, 
KU_09, KU_07

Absolwent potrafi funkcjonować w środowisku 
wielokulturowym i praktycznie wykorzystuje kompetencje 
językowe

KU_07, KU_04

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

K_01 Absolwent wykazuje postawę etyczną i dba o dobre imię 
studenta KUL

KK_01

K_0 Absolwent rozwija cechy osobowe związane z pracą 
zawodową,  takie jak odpowiedzialność, sumienność, 
staranność

KK_01, KK_02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
Celem praktyk  jest  pogłębienie  wiedzy,  kompetencji  i  umiejętności  studentów stosunków
międzynarodowych nabytych w czasie studiów w toku praktyki zawodowej w instytucjach
partnerskich.  Przebieg i  charakter  praktyk jest  szczegółowo określony przez zatwierdzony
przez  władze  uniwersytetu  regulamin  praktyk studenckich,  precyzyjnie  opisujący  prawa i
obowiązki zarówno praktykanta, opiekuna praktyk oraz instytucji przyjmującej. Regulamin
wymienia także precyzyjne efekty kształcenia powinien osiągnąć w toku praktyki zawodowej.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA



W_01 Analiza dokumentacji 
przebiegu praktyk

Zaliczenie Protokół

W_2 Rozmowa z 
praktykantem

Zaliczenie Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza dokumentacji 

przebiegu praktyk
Zaliczenie Protokół

U_02 Rozmowa z 
praktykantem

Zaliczenie Protokół

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

K_01 Analiza dokumentacji 
przebiegu praktyk

Zaliczenie Protokół

K_02 Rozmowa z 
praktykantem

Zaliczenie Protokół

VI. Kryteria oceny, uwagi



VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin 60
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 0

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura
Literatura

1. Regulamin  praktyk  studenckich  w  Instytucie  Nauk  Politycznych  i  Administracji
Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


