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ZAŚWIADCZENIE 

 

 
Pan/i ………………………………………………………, PESEL ……………………….., 

nr albumu …………………………, słuchacz/ka Studiów Podyplomowych: Zarządzanie 

Kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego w Kolegium Jagiellońskim - TSW, 

w okresie od ………….……………. do ………….………… w ramach praktyk 

zawodowych, pod kierunkiem opiekuna …………………………………………………… 

uczestniczył/a w realizacji zadań zgodnych z  Ramowym programem praktyki zawodowej: 

Zarządzanie Kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego.  

I. Przebieg praktyki  

Lp.  

Czynności studenta na praktyce /  

Czynności pracownika w ramach pracy zawodowej* 

Liczba 

godzin 

1.    

2.   

3.   

4.    

5.    

6.   

7.   

8.    

9.   

10.    

11.   

 



II. Ocena przygotowania merytorycznego/metodycznego słuchacza (skala: słaba, średnia, 

dobra, bardzo dobra) 

.................................................................................................................................................. 

III. Postawa słuchacza w trakcie praktyki (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

    a) zainteresowanie pracą 

...................................................................................................................................................... 

    b) obowiązkowość 

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

    c) aktywność 

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

    d) efektywność działania 

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

IV. Umiejętność nawiązywania kontaktów (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

a) z podopiecznymi (gotowość do współpracy, życzliwość, empatia, kultura osobista itp.) 

 

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

    b) z gronem pedagogicznym/pracownikami (umiejętność korzystania z doświadczeń 

innych, gotowość do współpracy, itp.)  

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

V. Ocena realizacji efektów kształcenia praktycznego 

Lista osiągniętych efektów kształcenia 

Zakładany efekt kształcenia 
Poziom osiągnięcia efektu 

kształcenia praktycznego 

Wiedza 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Posiada specjalistyczną  wiedzę z zakresu prawnych aspektów 

zarządzania kryzysowego 

 

  

Zna i rozumie znaczenie zarządzania  kryzysowego oraz jego 

uwarunkowania zarówno w skali narodowej, regionalnej, jak i lokalnej  

 

  

Analizuje, interpretuje i prognozuje zagrożenia 

 
  



Posiada wiedzę o zasadach organizacji obrony cywilnej oraz planowaniu 

cywilnym 

 

  

Posiada specjalistyczną  wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w 

zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności o problemach 

badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

 

  

Ma specjalistyczną  wiedzę dotyczącą  bezpieczeństwa informacyjnego 

RP 

 

  

Posiada wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu centrum zarządzania 

kryzysowego 

 

  

Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą istoty właściwej organizacji 

pomocy humanitarnej 

 

  

Posiada specjalistyczną wiedzę o bezpieczeństwie globalnym oraz w 

ramach struktur Unii Europejskiej i NATO 

 

  

Charakteryzuje funkcje kierowania ludźmi w kontekście typu 

organizacji i zasięgu jej działania, przede wszystkim w kontekście 

zarządzania kryzysowego 

 

  

Potrafi wskazać rolę komunikacji i informacji w kontekście zarządzania 

bezpieczeństwem państwa 

 

  

Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury fizycznej w kontekście 

bezpieczeństwa RP 

 

  

Dostrzega i wyjaśnia rolę bezpieczeństwa militarnego RP 

 
  

Zna podstawy specjalistycznego języka angielskiego  w zakresie 

związanym z zarządzaniem kryzysowym 

 

  

Potrafi wyjaśnić pojęcia związane z zabezpieczeniem infrastruktury 

krytycznej 

 

  

Umiejętności 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Potrafi zastosować wiedzę o podstawach prawnych stanów 

nadzwyczajnych w celu usprawnienia zarządzania kryzysowego w 

sytuacji ich wprowadzenia 

 

  

Umie wykorzystać wiedzę specjalistyczną z zakresu organizacji obrony 

cywilnej 
  



Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, 

organizowania i ewaluacji w kontekście zarządzania kryzysowego 

 

  

Efektywnie  zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, 

finansowymi i informacyjnymi w celu prawidłowego zarządzania 

kryzysowego 

 

  

Stosuje  odpowiednie metody zarządzanie kryzysowego w zależności od 

rodzaju zagrożenia i jego zasięgu 

 

  

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw zarządzania 

kryzysowego w celu optymalnego działania w sytuacji  wystąpienia 

zagrożenia 

 

  

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania 

bezpieczeństwem państwa w celu analizowania i interpretowania 

problemów związanych z bezpieczeństwem militarnym i informacyjnym 

  

Potrafi dobierać krytycznie dane i metody analizy oraz dokonać 

krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w 

zakresie zarządzania kryzysowego 

 

  

Potrafi zastosować wiedzę na temat rozpoznawania i prognozowania 

zagrożeń w oparciu o różne systemy monitoringu zagrożeń  

 

  

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z pomocą humanitarną 

 

  

Profesjonalnie i specjalistycznie posługuje się rozszerzonymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania zachowań ludzkich, diagnozowania i 

minimalizowania sytuacji  zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz 

międzynarodowego 

 

  

Potrafi interpretować i stosować przepisy prawa obronnego Polski, Unii 

Europejskiej i NATO 

 

  

Potrafi zaprojektować plan zarządzania ryzykiem w systemie 

bezpieczeństwa narodowego 

 

  

Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę na temat bezpieczeństwa 

militarnego RP 
  

Potrafi koordynować organizację systemu informatycznego dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego 

 

  

Posiada umiejętność tworzenia modelowego centrum zarządzania 

kryzysowego 

 

  



Kompetencje społeczne 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

kompetencji  społecznych 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Jest gotowy do poszerzania swojej specjalistycznej wiedzy, umiejętności 

profesjonalnych i badawczych również wymiarze interdyscyplinarnym; 

rozumie potrzebę stałego dokształcania się zawodowego oraz potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem państwa  

 

  

Posiada kompetencje i przygotowanie do  kierowania procesami 

bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej w 

kontekście bezpieczeństwa państwa  

 

  

Jest gotowy do podjęcia specjalistycznych negocjacji dotyczących 

bezpieczeństwa państwa 

 

  

Jest gotowy  do obrony własnych poglądów poprzez uzyskanie 

specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 

państwa  

 

  

Jest przygotowany do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych 

ról organizacyjnych i społecznych, w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem państwa 

 

  

VI. Uwagi dodatkowe 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

VII. Ogólna ocena praktyki (skala ocen: 5, 4+, 4, 3+, 3, 2) 

 

.................................................................................................................................................. 

 

podpis Opiekuna na praktyce                  pieczątka instytucji              podpis i pieczęć          

                                                                                                                  Dyrektora 

placówki  



 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej 

 
Imię i nazwisko studenta: 

 

 

 

Nr albumu: 

Oświadczenie studenta:   

Oświadczam, że odbyłem/-am praktykę zawodową w miejscach i terminach wykazanych w 

niniejszym ZAŚWIADCZENIU oraz  składam je wraz z DZIENNICZKIEM PRAKTYK  oraz 

załącznikami. 

 

 

..............................................                                                         ............................................. 

(data złożenia dokumentów)                                                    (czytelny podpis studenta)    

 

Imię i nazwisko koordynatora praktyki: 

 

 

Ocena praktyki zawodowej:   

Na podstawie informacji zawartych w ZAŚWIADCZENIU, DZIENNICZKU PRAKTYK, 

analizie załączników oraz rozmowy ze studentem, zgodnie ze sposobem  zaliczenia 

określonym w  sylabusie  zaliczam / nie zaliczam *praktykę  zawodową.   

 

Uzasadnienie w przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej: 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

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

                   (data)                                                                      (podpis koordynatora praktyk)  


