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Czas realizacji praktyki: semestr szósty (w terminie do 15-go września danego roku akademickiego; 

Uwaga: do tej daty należy mieć udokumentowany wymagany czas trwania praktyki)   

Długość praktyki: 120 godzin lekcyjnych (45 min.) 

Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie. 

Miejsce praktyki   

Miejsce realizacji praktyki przedmiotowej i jej zakres podlega weryfikacji przez opiekuna praktyk. 

Wybór podmiotu, w której Student odbywa praktykę powinien być ściśle związany z kierunkiem 

studiów. Przy wyborze instytucji, w której realizowana będzie praktyka, student powinien kierować 

się własnymi preferencjami i zainteresowaniami, przy czym wybór podmiotów powinien zostać 

dokonany w sposób gwarantujący odbycie praktyki w zakresie Analizy Informacji, bezpieczeństwa 

informacji, systemów bezpieczeństwa przetwarzania danych, BigData, ocena wiarygodności 

informacji, sposoby uzyskiwania informacji oraz kryminalistyki i/lub wybranej ścieżki. 

 

Przykładowe miejsca/podmioty, gdzie mogą być realizowane praktyki 

Firmy komercyjne świadczące usługi z zakresu IT 

Sektor ubezpieczeniowy 

Sektor bankowy 

Sektor energetyczny 

Administracja rządowa i samorządowa 

Dostawcy usług telekomunikacyjnych 

Dostawcy usług internetowych 

Instytuty/jednostki naukowo-badawcze z zakresu: analizy, sztucznej inteligencji, IT, BigData i 

kryminalistyki 

Wywiadownie gospodarcze 

Przedsiębiorstwa świadcząc usługi detektywistyczne 

Służby mundurowe: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż 

Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Straż Graniczna,- itp. 

Firmy zajmujące się̨ ochroną osób i mienia 

Podmioty zapewniające ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw 

produkcyjnych 
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Zakwaterowanie w akademiku w okresie praktyki (jeśli konieczne) 

Na czas praktyki student może uzyskać miejsce w akademiku. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca 

w akademiku należy uzgadniać bezpośrednio w Administracji Miasteczka Studenckiego. Wydział 

Humanistyczny nie wypłaca zwrotów za akademik. Wydział Humanistyczny nie wypłaca diet za 

praktyki, jak również zwrotów kosztów przejazdów na praktyki. 

Ubezpieczenie NNW  

Polisa NNW musi obejmować cały okres praktyki. Odpowiedzialność za poprawność danych 

ubezpieczyciela, numeru polisy NNW i okresu jej obowiązywania spoczywa na studencie. 

 

Zaliczenie praktyki 

Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki jest dostarczenie do dziekanatu poprawnie 

wypełnionych i odpowiednio opieczętowanych i podpisanych dokumentów: 

a) Dzienniczek praktyk  

b) Praktyki studenckie - realizacja 

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie wydziału. 

Podstawą zaliczenia praktyk może być również wykonywana przez studenta w ciągu semestru 

lub wakacji praca zawodowa, wolontariat, realizowane staże pod warunkiem, że wykonywane 

zadania trwały przez odpowiedni okres czasu i były zgodne tematycznie ze studiowanym kierunkiem 

studiów. 

Jako potwierdzenie należy przesłać kopię umowy (bez danych finansowych) lub stosowne 

zaświadczenie, z których wynika zakres prac, okres zatrudnienia zgodny z wymaganiami praktyki. W 

przypadku umowy zlecenia należy dodatkowo przesłać potwierdzenie jej zrealizowania (np. 

protokół odbioru). W takich sytuacjach nie ma potrzeby podpisywania Porozumienia o prowadzenie 

nieodpłatnej praktyki. 

 

Zakres programowy praktyk zawodowych 
 

 W czasie praktyki zawodowej student/tka, w szczególności: 

a) zapoznaje się z wymaganymi przez podmiot dokumentami np. regulaminem, przepisami BHP 

i ppoż. zasadami dostępu do informacji;  

b) zapoznaje się z zakresem działalności podmiotu i jego strukturą organizacyjno-prawną;  

c) zapoznaje się z systemami informatycznymi;  

d) zapoznaje się z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednostce, obiegiem dokumentów i 

przepływem informacji, procesami podejmowania decyzji oraz praktycznym zastosowaniem 
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przepisów stanowiących podstawę̨ podejmowanych czynności w instytucji, w której 

realizowana jest praktyka;  

e) poznaje zasady i nabywa podstawowe umiejętności związane z analizowaniem informacji 

oraz sposobem ich wykorzystania;  

f)  zapoznaje się z systemami do analizy kryminalnej; 

g) zapoznaje się z procedurami i zasadami opracowywania ekspertyz kryminalistycznych. 

 

 

 


