
Karta oceny praktyki ciągłej studenta 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Imię i nazwisko studenta  

Nr indeksu  

Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

Zakres studiów  

Rok studiów/ tryb studiów / stopień studiów studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Miejsce odbywania praktyki (nazwa/adres)  

Termin odbywania praktyki/ liczba godzin   

Imię i nazwisko opiekuna praktyk 

ze strony placówki/instytucji przyjmującej 

 

  

 

I. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI/INSTYTUCJI1 

 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się  

 

Efekt 

został 

osiągnięty 

w pełni  

Efekt 

został 

osiągnięty 

częściowo 

Efekt nie 

został 

osiągnięty 

 

WIEDZA 

K1_W01   Student dysponuje wiedzą historyczną dotyczącą tworzenia 

i umacniania bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym. 

   

K1_W03   Student zna podmioty ekonomiczne i warunki ich funkcjonowania 

na rynkach krajowych i międzynarodowych. 

   

K1_W08 Student zna i rozumie różne koncepcje polityki. 

 

   

K1_W17 Student zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania 

decyzji politycznych. 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

K1_U04 Student rozumie kategorie ekonomiczne, potrafi opisać  

i zinterpretować zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze. 

   

     

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_K02 Student jest przygotowany do pracy na podstawowych szczeblach 

organizacji państwa ze szczególnym uwzględnieniem tych 

jednostek, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa 

narodowego. 

   

K1_K07 Student rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk 

towarzyszących polityce bezpieczeństwa; rozumienia relacji 

między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa. 

   

 
 

Opinia Opiekuna praktyk w placówce/instytucji przyjmującej o przebiegu praktyki:  

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki 
 

 

…………………………………..……..                                                                       ……………………………………………………………………… 
Pieczęć placówki/instytucji przyjmującej                                                                                          Data i podpis opiekuna praktyk w placówce 

 

 
1 Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyki w pełni, częściowo 

lub nie został osiągnięty.  



II. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH2 

 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się  

 

Efekt 

został 

osiągnięty 

w pełni  

Efekt 

został 

osiągnięty 

częściowo 

Efekt nie 

został 

osiągnięty 

 

WIEDZA 

K1_W01   Student dysponuje wiedzą historyczną dotyczącą tworzenia 

i umacniania bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym. 

 

   

K1_W03   Student zna podmioty ekonomiczne i warunki ich 

funkcjonowania na rynkach krajowych i międzynarodowych. 

   

K1_W08 Student zna i rozumie różne koncepcje polityki. 

 

   

K1_W17 Student zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania 

decyzji politycznych. 

   

     

UMIEJĘTNOŚCI 

K1_U04 Student rozumie kategorie ekonomiczne, potrafi opisać  

i zinterpretować zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze. 

   

     

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_K02 Student jest przygotowany do pracy na podstawowych szczeblach 

organizacji państwa ze szczególnym uwzględnieniem tych 

jednostek, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa 

narodowego. 

   

K1_K07 Student rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk 

towarzyszących polityce bezpieczeństwa; rozumienia relacji 

między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa. 

   

     

     

 

 

Uwagi dotyczące uzyskanych/nieuzyskanych przez studenta efektów uczenia się: 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Dodatkowe uwagi dotyczące realizacji praktyki ciągłej studenta: 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki 

 
 

……………………………………………………………………… 
Data i podpis opiekuna praktyk z WNS 

 
2 Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyk w pełni, 

częściowo lub nie został osiągnięty. 


