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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu    Zał. 8   do Reg. 1 
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej 

  

Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania  

pilotażowych praktyk zawodowych (PPZ) 
 
 

 

1. Zaliczenie praktyki– (weryfikacja efektów kształcenia)  

E1—łączna ocena za minimum 3 pytania (mini zadania zawodowe)-podczas 

zaliczenia praktyki przed komisją (średnia arytmetyczna ocen cząstkowych 

z tabeli zawartej w protokole zaliczenia praktyki). 

E2— ocena za sprawozdanie z praktyki  (średnia arytmetyczna ocen cząstkowych 

z Tab.E2) 

2. Uczelniany opiekun praktyki zawodowej 

F1— ocena przebiegu praktyki zawodowej(średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z 

Tab.F) 

3. Zakładowy opiekun praktyki zawodowej                                                             

G1— ocena przebiegu praktyki zawodowej(średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z 

Tab.G) 

4. Zbiorcze zaliczenie praktyki  zawodowej 

I1— zbiorcza ocena za praktykę (końcowa) 

Ocenę tę oblicza się następującym wzorem:    I1= W1xE1 + W2xE2 + W3F1 + W4xG1 

gdzie: 

▪ W1 -  waga do oceny z zaliczenia praktyki  —E1 

▪ W2 -  waga do oceny za sprawozdanie z praktyki —E2 

▪ W3 – waga do oceny danej przez uczelnianego opiekuna praktyki  —F1 

▪ W4 – waga do oceny danej przez zakładowego opiekuna  praktyki —G1 

5. Skala  ocen: 2;   3;    3,5;    4;   4,5;    5 

W1 0,4 

W2 0,1 

W3 0,2 

W4 0,3 
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Tabela  F. Ocena wystawiona przez uczelnianego opiekuna praktyki 

Lp. Nazwa ocenianego waloru odbywania praktyki 
Ocena 

cząstkowa 

1 
Potrafi prawidłowo selekcjonować zdobyte informacje i wykorzystać je  

w  celu zdiagnozowania i rozwiązania określonego problemu* - Zadanie nr 1 
 

2 
Potrafi wykonać rzeczywiste zadanie z zakresu warsztatu dziennikarskiego. 

 Zadanie nr 2.* 
 

3 
Potrafi wykonać rzeczywiste zadanie z zakresu warsztatu dziennikarskiego. 

 Zadanie nr 3.* 
 

4 Współpraca praktykanta z uczelnianym opiekunem praktyki.  

5 
Wypracowanie tematu i okoliczności wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej  

(ocena: 5 gdy praca jest w pełni określona; w innym przypadku ocena nie jest 
uwzględniana w ocenie zbiorczej) 

 

 Ocena zbiorcza (średnia arytmetyczna ocen cząstkowych) F1=……… 

 

*)  Efekty kształcenia oceniane przez uczelnianego opiekuna PPZ  

Tabela  G. Ocena wystawiona przez zakładowego opiekuna praktyki 

Lp. Nazwa ocenianego waloru odbywania praktyki 
Ocena 

cząstkowa 

1 
Ma doświadczenie w zakresie obsług wybranego urządzenia biurowego, sprzętu 

audiowizualnego lub programu komputerowego.* 
 

2 
Potrafi prawidłowo selekcjonować zdobyte informacje i wykorzystać je  

w  celu zdiagnozowania i rozwiązania określonego problemu* - Zadanie nr 1 
 

3 
Potrafi wykonać rzeczywiste zadanie z zakresu warsztatu dziennikarskiego. 

 Zadanie nr 2.* 
 

4 
Potrafi wykonać rzeczywiste zadanie z zakresu warsztatu dziennikarskiego. 

 Zadanie nr 3.* 
 

5 

Potrafi komunikować się w środowisku zawodowym stosując  różne techniki 
i z użyciem specjalistycznej terminologii.* 

 

 

 

Potrafi konstruować różne formy informacyjne i publicystyczne.*  

6 

Jest gotów do przestrzegania zasad postępowania gwarantujących właściwą 
jakość działań zawodowych oraz bezpieczeństwo.*   

Jest gotów do utrzymywania właściwych relacji w środowisku zawodowym.*  

Jest gotów do pracy w zespole  i przestrzegania zasad etyki zawodowej.*  

 Ocena zbiorcza (średnia arytmetyczna ocen cząstkowych) G1=……… 

 

*)  Efekty kształcenia oceniane przez zakładowego opiekuna PPZ 
 
 

Tabela  E2. Ocena sprawozdania  z praktyki 
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Lp. Nazwa ocenianego waloru odbywania praktyki  
Ocena 

cząstkowa 

1 Merytoryczna zawartość dziennika praktyki  

2 Opis i analiza wykonanych prac - zamieszczone w sprawozdaniu  

3 
Samoocena osiągniętych kompetencji w odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia 

- zamieszczona w sprawozdaniu 
 

   

   

 Ocena zbiorcza (średnia arytmetyczna ocen cząstkowych) E2=……… 

 


