
Ogłoszenie dla studentów II i III roku, kierunki studiów Administracja  

i Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wirtualny Dziekanat 

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2019/2020 Rektora WSEI w Lublinie z dnia 7 maja 

2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad oceniania, zaliczania i egzaminowania 

przedmiotów/modułów oraz Zasad realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020 w związku z zaistniałą sytuacją, utrudniającą realizację praktyk 

zawodowych w formie tradycyjnej, istnieje możliwość: 

- ubiegania się o uznanie efektów uczenia się w ramach dotychczas zrealizowanej praktyki 

zawodowej (w przypadku studentów, którzy zrealizowali większą część praktyki i nie mogli jej 

dokończyć z uwagi na pandemię koronawirusa), 

- realizacji lub dokończenia praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

W obydwu przypadkach należy skontaktować się drogą mailową z Opiekunem Studenckich 

Praktyk Zawodowych na kierunkach Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne (dr Łukasz 

Wojciechowski – lukasz.wojciechowski@wsei.lublin.pl). W wiadomości należy podać: 

- imię i nazwisko, 

- nr albumu, 

- rok i kierunek studiów, 

- krótki opis dotychczasowego przebiegu praktyki i czasu jej trwania (w przypadku studentów, 

którzy odbyli częściowo praktykę zawodową u pracodawcy). 

 

Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych może zaliczyć efekty uczenia się (zaliczyć praktykę 

zawodową) na podstawie dotychczas zrealizowanej praktyki u pracodawcy lub przydzielić 

studentowi zadania do wykonania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W przypadku uznania efektów uczenia się poinformuje o tym studenta drogą mailową i złoży 

stosowną adnotację w dzienniczku praktyk. W przypadku przydzielenia zadań student będzie 

musiał złożyć podanie do Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i po otrzymaniu 

zgody wziąć udział w zajęciach on-line na platformie e-learningowej (moduł Virtual Class, 

ClickMeeting), podczas których weźmie udział w symulacjach i wykonywaniu zadań, które 

studenci wykonują podczas praktyk w formie tradycyjnej w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa 

informacji i ochrony danych osobowych. Podczas zajęć studenci otrzymają również do 

rozwiązania zadanie związane ze swoją specjalnością. Warunkiem dokończenia praktyki 

zawodowej w takiej formie jest aktywny udział w zajęciach i rozwiązywanie zadań online w ich 

trakcie. W związku z tym, że zajęcia mają formę warsztatową, maksymalna liczba studentów, 

którzy mogą wziąć udział w jednym terminie to 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń, jeżeli 

dany termin będzie zajęty to trzeba zapisać się na inny termin), a minimalna liczba to 6 osób. 

Terminy zajęć: 

- 6.06.2020 r. (godz. 9.00) 

- 7.06.2020 r. (godz. 10.30) 



- 14.06.2020 r. (godz. 9.00) 

- 2.07.2020 r. (godz. 17.00) 

- 25.07.2020 r. (godz. 9.00) 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej kolejne terminy mogą zostać wyznaczone 

we wrześniu. 

 

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu istnieje możliwość zaliczenia dotychczasowej 

pracy zawodowej jako praktyki zawodowej po złożeniu odpowiednich dokumentów do 

Dziekanatu (drogą mailową z późniejszym dostarczeniem oryginalnych dokumentów lub 

przesłaniem ich pocztą tradycyjną). W tym celu należy złożyć podanie (wzór podania można 

pobrać pod adresem http://www.wsei.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wniosek-o-

zaliczenie-praktyki-zawodowe.doc) wraz ze wskazanymi w nim dokumentami.  

 

dr Łukasz Wojciechowski 

Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych 

   na kierunkach studiów 

Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne 


