Uchwała Nr 49/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 27 września 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu i kart przedmiotu „Kultura społeczna
i zawodowa”
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017. 2183 z późn. zm.) i § 23
pkt 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 23 lutego 2017r.
uchwala się, co następuje:
§1
W Regulaminie przedmiotu „Kultura społeczna i zawodowa”, stanowiącym załącznik
nr 5 do uchwały nr 04/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu i kart przedmiotu „Kultura społeczna
i zawodowa”, w pkt X „Zasady zaliczania przedmiotu” wprowadza się następujące
zmiany:
1) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Przejście na kolejny semestr jest możliwe z długiem, wynoszącym 0,5 pkt. ECTS
i możliwością przenoszenia uzyskanej dotychczas punktacji.
8. Student może otrzymać dodatkowe punkty, nie ujęte w Katalogu Aktywności.
Punkty przydziela Koordynator Przedmiotu, zgodnie z tabelą nr 5.”;
2) aktywności „Do wyboru” określone w Tabelach nr 1 – 4 otrzymują brzmienie:

DO WYBORU

Rodzaj ,,aktywności”
Systematyczne ,,aktywności”:
 działalność w Radzie Studentów,
 działalność w kole naukowym
 działalność w chórze,
 działalność w grupie teatralnej,
 działalność w uczelnianym klubie sportowym,
 udział w wolontariacie-uczelnianym lub regionalnym,
 pełnienie roli starosty roku,
 współpraca z Działem Promocji Uczelni (np. udział w akcjach
promocyjnych realizowanych bezpośrednio
w szkołach,
komentowanie połączone z promowaniem działań Uczelni na
portalach społecznościowych),
 udział w kursach i warsztatach cyklicznych,
 inne.

Liczba punktów

każda aktywność
po 50 pkt.

Okazjonalne/akcyjne ,,aktywności” na rzecz Uczelni:
A: aktywności bierne:
 wykłady otwarte, koncerty, teatr,
 udział w np. dyskusyjnym klubie filmowym
B: aktywności czynne:
 lokalne inicjatywy i programy obywatelskie,
 kursy tematyczne i pojedyncze warsztaty służące rozwojowi
kompetencji społecznych i zawodowych,
 konsultacje indywidualne, coaching, doradztwo zawodowe,
 angażowanie się w przygotowanie: uroczystości, konferencji,
imprez okolicznościowych w PWSZ w Elblągu,
 inne.

każda aktywność
z A po 10 pkt.

każda aktywność
z B po 15 pkt.

(zaangażowanie bez wynagrodzenia finansowego).

3) dodaje się Tabelę nr 5 w brzmieniu:
„Tab.5. Punkty dodatkowe przydzielane przez Koordynatora Przedmiotu
Lp.
Opis sytuacji studenta/ rodzaj zadania
1.
Studenci podejmujący dużą aktywność,
którzy uzyskali 150 i więcej punktów
w semestrze
2.
Refleksyjne spojrzenie studenta na swoje
działania, poparte wnikliwą samooceną,
przedstawione w opisach aktywności lub
odpowiedziach na pytania zawartych
w portfolio.

Liczba przydzielanych punktów
od 20 do 30 pkt. - do rozliczenia
w kolejnym semestrze
od 5 do 15 pkt.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PWSZ
w Elblągu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

