
 
Zarządzenie 

Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

z dnia  22 maja 2020 roku  
w sprawie dodatkowej formy zaliczenia praktyk studenckich na  

kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne. 
 

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym kraju, na podstawie § 1 

Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 

20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie tymczasowych 

środków przeciwdziałania ryzyku zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zmienione zarządzeniem Rektora Nr 

25/2020 z dnia 16 marca 2020 r.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W obszarze praktyk studenckich zostaje wprowadzona na trzecim roku studiów pierwszego 

stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, 

formie  stacjonarnej i niestacjonarnej, dodatkowa możliwość uzyskania wymaganych 

punktów ECTS i zaliczenia praktyki studenckiej  dla studentów za: 

a. ukończenie szkolenia (teoretycznego i praktycznego) w ramach Legii Akademickiej, 

b. udokumentowane i potwierdzone uczestnictwo w dwóch Konferencjach Naukowych, 

dwóch Wykładach Otwartych i Wystawach, organizowanych od dnia 1 października 

2017 r. przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego.  

§ 2 

1.   W przypadku wniosku o wyjątkowe zaliczenie praktyki związane z pandemią o którym 

mowa w § 1, student zobowiązany jest dostarczyć do Pełnomocnika Dziekana ds. 

Praktyk  Studenckich Indywidualną kartę praktyk – praktyka indywidualna 

z wypełnioną stroną pierwszą, natomiast na stronie drugiej w części Informacja 

o przebiegu praktyki student wwłasnoręcznie i czytelnie wpisuje oświadczenie 

o swoim uczestnictwie w poszczególnych (należy wskazać w których) konferencjach, 



wykładach i wystawach wraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem pod 

oświadczeniem. 

2. W przypadku wniosku o zaliczenie praktyki studenckiej w związku z uczestnictwem 

w Legii Akademickiej, student zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów 

potwierdzających ukończenie teoretycznego i praktycznego szkolenia w ramach 

Legii Akademickiej. 

§3 

Upoważniam Pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. Praktyk 

studenckich do weryfikacji wniosków o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie 

szkolenia w Legii Akademickiej i uczestnictwa w konferencjach naukowych, wykładach 

otwartych i wystawach, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.  

 
§4 

Utrzymane w mocy pozostają także dotychczasowe formy aktywności zaliczające praktyki 

studenckie na  kierunku Bezpieczeństwo Narodowe  i Bezpieczeństwo Wewnętrzne takie jak 

praca zawodowa w służbach mundurowych, ratownictwie medycznym, firmach 

ochraniarskich i innych zgodnie z załącznikami “Instrukcji praktyk na Wydziale Nauk 

o Bezpieczeństwie“. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


