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Instrukcja praktyki zawodowej – WOJSKOZNAWSTWO – studia I stopnia 

 

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku Wojskoznawstwo 

ustala się następujące zasady oraz wytyczne dotyczące przebiegu i zaliczenia praktyki ciągłej 

w ramach studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Wojskoznawstwo w UWM w 

Olsztynie. 

 Praktyka zawodowa jest realizowana w okresie studiów, w czasie przerwy wakacyjnej 

określonej ramową organizacją roku akademickiego. Istnieje możliwość realizowania 

praktyki w trakcie roku akademickiego, za zgodą dziekana, jeżeli praktyka realizowana 

będzie w czasie wolnym od obowiązujących zajęć. Student zobowiązany jest do odbycia 

praktyki zawodowej nie później niż do końca V semestru studiów. 

 Podstawa: Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 

dnia 6 maja 2019 r. w sprawie praktyk studenckich. 

  

 I. Cele praktyki: 

 1. Nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia 

różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej. 

 2. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi 

związanych. 

3. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, jej specyfiką, strukturą 

organizacyjną i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie. 

4. Konfrontowanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami 

praktycznymi. 

5. Zdobycie odpowiedniego zasobu doświadczeń poprzez stosowanie w praktyce 

wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć na Uczelni. 

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. 

 

 II. Czas trwania praktyki: 

 Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie (160 godzin). Studenta obowiązuje 40-godzinny 

tydzień pracy. 

 

 III. Przykładowe miejsca realizowania praktyki 

 - instytucje administracji państwowej i samorządowej,  

- jednostki wojskowe i policyjne,  

- przedsiębiorstwach współpracujące z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, 

służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi,  

- instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,  

- stowarzyszenia społeczne propagujące postawy proobronne. 

 Do realizacji praktyki student może przystąpić po zawarciu umowy między 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a daną instytucją w sprawie organizacji 

praktyki studenckiej. 

 



 IV. Zaliczenie praktyki: 

Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego studenta i podlega 

obowiązkowemu zaliczeniu.  

Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów. 

 Po odbyciu praktyki student składa u opiekuna praktyki pełną dokumentację z 

realizacji praktyki, do której należą: 

 - dziennik praktyk z wypełnionymi rubrykami i z dokładnie rozpisanymi zajęciami na 

każdy dzień, 

 - informacja o przebiegu praktyki, w której opiekun praktyki reprezentujący instytucję, 

gdzie realizowano praktykę, opisuje jej przebieg i ocenia pracę studenta. 

 Student jest zobowiązany rozliczyć praktykę do końca V semestru. 

Za realizację praktyk student otrzymuje 6 punktów ECTS w semestrze VI. 

Zaliczenia praktyki i wpisu do systemu USOS dokonuje opiekun praktyki z IHiSM. 

 

 Olsztyn, 1 października 2019 r. 
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