
Uchwała Nr 08/2021 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie korekty zasad zaliczania modułu dydaktycznego „Kultura społeczna                            

i zawodowa” w roku akademickim 2020/2021                              
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 25 pkt 10 

Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 r., 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Moduł dydaktyczny „Kultura społeczna i zawodowa” w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021 (III i V semestr studiów) będzie rozliczony z uwzględnieniem 

następujących zmian: 

1) studenci biorący udział w projekcie „Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności” 

otrzymują 60 pkt, a refleksje z udziału w szkoleniach przedstawiają w portfolio 

wykorzystując formularz nr 4c - Sprawozdanie z działalności w wybranej 

„aktywności” – systematycznej, 

2) studenci nie realizujący projektu „Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności” 

przedstawiają aktywności realizowane w trybie zdalnym, uzgodnione z Instytutowym 

Koordynatorem Przedmiotu. Studenci opisują każdą aktywność oddzielnie na 

formularzu nr 4d - Sprawozdanie z działalności w „aktywności”- biernej, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały, 

3) moduł będzie zaliczony, jeżeli student uzyska 60 pkt i przygotuje portfolio (w formie 

elektronicznej) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.      
 

§ 2 

Moduł dydaktyczny „Kultura społeczna i zawodowa” w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021 (II i IV semestr studiów) będzie rozliczony z uwzględnieniem 

następujących zmian: 

1) trzy obowiązkowe wykłady zostaną zrealizowane w trybie zdalnym online.                              

Za opracowanie każdego wykładu, z wykorzystaniem formularza 4d - Sprawozdanie                

z działalności w „aktywności”- biernej, student otrzyma 15 pkt, 

2) studenci otrzymują po 10 pkt za udział: w wykładzie organizacyjnym (studenci                            

II semestru studiów) lub spotkaniu organizacyjnym (studenci IV semestru studiów), 

3) pozostałą punktację student jest zobowiązany zrealizować podejmując dowolnie 

wybrane aktywności objęte zakresem przedmiotu Kultura społeczna i zawodowa, 

4) moduł będzie zaliczony, jeżeli student uzyska 60 pkt i przygotuje portfolio (w formie 

elektronicznej) w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.      
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 

 


