
ZARZĄDZENIE nr 2/2022 

 

Dyrektora Instytutu Humanistycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 

z dnia 10 maja 2022 roku 
 
 

w sprawie zatwierdzenia korekty do szczegółowych zasad przeprowadzania procesu 

dyplomowania na studiach I stopnia (pedagogika i nowe media) w Instytucie 

Humanistycznym. 

 

 

Na podstawie § 10  Uchwały nr 96/XIX/19 Senatu  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  

z dnia 20 września 2019 r.: 

 

 

§ 1 

1. Postanawia się zatwierdzić korektę zasad procesu dyplomowania na studiach I stopnia na 

kierunkach: pedagogika i nowe media, która jest wynikiem spotkania z wykładowcami 

prowadzącymi przedmiot przygotowanie do egzaminu dyplomowego, a także po 

konsultacjach z JM Rektor oraz gremium dyrektorów instytutów PWSZ.  

2. Szczegółowe zasady procesu dyplomowania określają załączniki do niniejszego 

zarządzenia:  

2.1 Załącznik nr 1: Zasady procesu dyplomowania 

2.2 Załącznik nr 2: Protokół egzaminu dyplomowego 

2.3 Załącznik nr 3: Uzasadnienie oceny portfolio 

2.4 Załącznik nr 4: Karta opisu portfolio do archiwum 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli proces 

kształcenia na studiach I stopnia w roku akademickim 2019/2020 i w latach kolejnych



 

Zał.1 

EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA 

W PAŃSWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE – 

W INSTYTUCIE HUMANISTYCZNYM 

korekta wprowadzona po spotkaniu z wykładowcami prowadzącymi przedmiot 

przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz po ustaleniach JM Rektor  

oraz gremium dyrektorów instytutów PWSZ. 

 

 

 

ETAP I – EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ 

 

Materiał obowiązujący do egzaminu będzie obejmował 30 zagadnień, obejmujących jedynie 

dziedziny istotne dla danego kierunku (z modułu podstawowego, kierunkowego  

i specjalnościowego). Zagadnienia te będą znane studentowi na na początku VI semestru (tego, 

w którym będzie zdawany egzamin). Na egzaminie student losuje 3 i odpowiada na nie ustnie 

przed komisją. Ocena z egzaminu teoretycznego będzie średnią ocen otrzymanych z 

odpowiedzi na każde pytanie. 

 

 

ETAP II – EGZAMIN Z WIEDZY PRAKTYCZNEJ 

 

II.1 Autoprezentacja 

Egzamin z wiedzy praktycznej będzie formą autoprezentacji. Będzie ona polegała na 

zaprezentowaniu komisji swoich prac, aktywności, które mają potwierdzić praktyczne 

przygotowanie studenta do zawodu. Prezentacja może być ustna, może być też przeprowadzona 

z dodatkiem prezentacji graficznej czy audio-video. W przypadku studentów nowych mediów 

forma multimedialna jest obowiązkowa. O szczegółach wymagań decyduje wykładowca 

prowadzący przedmiot przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Czas trwania 

autoprezentacji – do 10 minut. 

 

Do autoprezentacji student dołącza portfolio zawierające dokumentację prezentowanej 

aktywności: prac wykonywanych w toku studiów, świadczących o jego praktycznych 



umiejętnościach, dokumentację praktyk oraz poświadczenia zaangażowania na rzecz Uczelni 

bądź społeczności swojego regionu (szczegółowy opis w tabeli poniżej). 

 

Ocena z egzaminu praktycznego jest średnią ocen z autoprezentacji oraz z portfolio, wyliczaną 

według standardów przyjętych w regulaminie, w paragrafie nr 52 (wyliczenie jest przytoczone 

poniżej). Autoprezentacja jest oceniana pod kątem merytoryki oraz formy przekazu. Portfolio 

ocenia opiekun naukowy dyplomanta oraz jeden z członków komisji. 

 

II.2 Portfolio 

Portfolio powinno zawierać poświadczenia z czterech sfer aktywności: 

 

Rodzaj aktywności 

 

Nowe media Pedagogika Ocena 

 

Aktywność podczas zajęć 

przedmiotowych 

 

 

Prace audio-video, 

graficzne, animacje, 

prezentacje multimedialne, 

itp. 

 

Prace analityczne, badawcze, 

problemowe przedstawiane  

w formie tekstowej  

lub multimedialnej. 

 

 

3,0 – 5,0 

Bierzemy 

pod uwagę 

5 prac 

 

Udział w praktykach 

i stażach 

 

 

Na podstawie dziennika praktyk 

 

3,0 – 5,0 

 

Aktywność poza zajęciami 

obowiązkowymi 

– na Uczelni 

i na rzecz Uczelni 

 

 

Aktywność w Kole Naukowym, w pracowniach, w projektach 

uczelnianych, konferencjach, szkoleniach oferowanych przez 

Uczelnię, akcjach promocyjnych, aktywność w mediach 

społecznościowych na rzecz Uczelni, itp. 

 

 

3,0 – 5,0 

 

Aktywność 

pozauczelniana – na rzecz 

społeczności regionalnej i 

osobistego rozwoju 

zawodowego 

 

 

Zaangażowanie w prace wolontariatu, w projekty kulturalne  

i akcje społeczne organizowane przez placówki swojego 

regionu, podejmowane szkolenia, warsztaty służące własnemu 

rozwojowi zawodowemu, itp. Zaświadczenia o takiej 

aktywności wystawiają przedstawiciele danych placówek. 

 

 

3,0 – 5,0  

 

 

Na VI semestrze studenci otrzymują opiekuna naukowego, którego zadaniem jest przygotować 

ich do egzaminu praktycznego. Osoba ta pomaga wyselekcjonować materiał, jaki zostanie 

przedłożony w portfolio oraz przedstawiony podczas autoprezentacji. Ponadto ocenia każdy z 

rodzajów aktywności (poza praktykami) i na podstawie średniej ocen decyduje  

o dopuszczeniu do egzaminu. Średnia ocen wyliczana jest według standardów podanych  

w regulaminie studiów, w paragrafie nr 52:  

 



4,51 – 5,00   bardzo dobry 

4,21– 4,50    dobry plus 

3,75 – 4,20   dobry 

3,26 – 3,74   dostateczny plus 

3,00 – 3,25   dostateczny 

 

Opis ocen: 

Bardzo dobry oznacza, że zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni. 

Dobry plus oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte z niewielkimi niedociągnięciami. 

Dobry oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte z pewnymi brakami, które można szybko 

uzupełnić. 

Dostateczny plus oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte z wieloma brakami, które 

jednak są dopuszczalne i możliwe do naprawienia. 

Dostateczny oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte z istotnymi brakami, ale 

dopuszczalnymi na minimalnym wymaganym poziomie. 

Niedostateczny oznacza, że zakładane efekty nie zostały osiągnięte. 

Portfolio należy złożyć w dziale organizacji kształcenia w wersji elektronicznej (płyta  

z nagranymi materiałami, skanami dokumentów, itp.) do dnia 10 czerwca. 

 

III KOMISJA EGZAMINACYJNA 

Komisję egzaminacyjną stanowić będą 3 osoby: przewodniczący komisji, opiekun naukowy 

dyplomanta oraz członek komisji. 

 

IV Ulgi związane z pandemią COVID-2019 

Dla roczników 2019-2022 i 2020-2023, z racji na pandemię, która rozpoczęła się w marcu 2019 

roku i uniemożliwiła wiele działań organizowanych na Uczelni, jak i w mieści, komisja nie 

będzie wymagać wzmożonej aktywności poza zajęciami na rzecz Uczelni bądź pozauczelnianej 

na rzecz regionu.  



Zał.2 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

Instytut Humanistyczny 

 
PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

Data egzaminu:  

Imiona i nazwisko dyplomanta:  

Nr albumu:   

Członkowie komisji: 

1. Przewodniczący: 

2. Opiekun naukowy dyplomanta:  

3. Członek komisji: 

 

 

Liczba punktów ECTS:................................................................................................................ 

 

X. Średnia ocen z toku studiów:............................................................................................... 

Z. Ocena z egzaminu dyplomowanego: (średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części 

praktycznej i teoretycznej egzaminu dyplomowego) 

……............................................................................................ 

 

Ocena z egzaminu teoretycznego (średnia arytmetyczna z pytań)  

………………………………. 

Pyt 1……………… 

Pyt. 2………………. 

Pyt. 3………………. 

 

 

Ocena z egzaminu praktycznego (średnia arytmetyczna ocen z portfolio i autoprezentacji):  

…………………………………………….. 

 

Autoprezentacja (ocenia komisja) …………………………………………………………….. 

 

Portfolio (ocenia opiekun naukowy i jeden z członków komisji): ………………………….. 



 

Ustalenie oceny ukończenia studiów: 

 

(0,6X+0,4Z) = Dyplom  

ocena gdzie: 

X - średnia ocena z toku studiów  

Z - ocena z egzaminu dyplomowego 

 

 

Komisja w składzie jak wyżej stwierdza, że student/ka nr albumu  zaliczyła wszystkie 

przedmioty i zajęcia przewidziane programem studiów, oraz zdał/a egzamin dyplomowy, tym 

samym ukończył/a studia na kierunku ………………………  

oceną......................................  i uzyskał/a tytuł licencjata. 

 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. .............................................................. ............................ 

 

2. .............................................................. ............................ 

 

3. .............................................................. ........................... 

 

 

 



 

 

Zał.3 

 

Głogów, dnia............. 

 

OCENA PORTFOLIO 

 

Imię i nazwisko dyplomanta:  

Nr albumu:  

Kierunek studiów: 

Specjalność: 

Opiekun naukowy1:  

Członek Komisji egzaminacyjnej2: 

Termin obrony przewidziany jest na dzień:  

 

1. Czy zawartość portfolio odpowiada specjalności? TAK / NIE 

2. Ocena aktywności podczas zajęć przedmiotowych (opisowa) 

2.1 Ocena poziomu warsztatowego wykonania materiałów składających się na portfolio. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2.2 Ocena poziomu tematyki i treści.  

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 Wypełnia punkty: 1, 3-6 
2 Wypełnia punkt 2 



 

 

 

 

3. Ocena za udział w praktykach i stażach: (3,0-5,0) …………….. 

4. Ocena aktywności poza zajęciami obowiązkowymi – na Uczelni i na rzecz Uczelni3: 

(3,0-5,0) ……….. 

5. Ocena aktywności pozauczelnianej – na rzecz społeczności regionalnej i osobistego 

rozwoju zawodowego: (3,0-5,0) ……………. 

6. Inne uwagi………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

7. Ocena portfolio – na podstawie średniej ocen z powyższych części4 (3,0-5,0) 

 

……………… 

 

 

 

Data                                                                                               Podpis opiekuna naukowego 

 

………………………..                                                                 ……………………………. 

 

Podpis Członka Komisji egzaminacyjnej 

 

…………………………………

                                                           
3 Punkt 5 i 6: wg Zarządzenia nr 2/2022 dyrektora Instytutu Humanistycznego, w roku 2022 i 2023 wprowadzamy 

w życie punkt IV Zarządzenia: Ulgi związane z pandemią COVID-2019: Dla roczników 2019-2022 i 2020-2023, 

z racji na pandemię, która rozpoczęła się w marcu 2019 roku i uniemożliwiła wiele działań organizowanych na 

Uczelni, jak i w mieści, komisja nie będzie wymagać wzmożonej aktywności poza zajęciami na rzecz Uczelni 

bądź pozauczelnianej na rzecz regionu.  

 
4 Opis ocen: Bardzo dobry oznacza, że zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni; Dobry plus 

oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte z niewielkimi niedociągnięciami; Dobry oznacza, że zakładane 

efekty zostały osiągnięte z pewnymi brakami, które można szybko uzupełnić; Dostateczny plus oznacza, że 

zakładane efekty zostały osiągnięte z wieloma brakami, które jednak są dopuszczalne i możliwe do naprawienia; 

Dostateczny oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte z istotnymi brakami, ale dopuszczalnymi na 

minimalnym wymaganym poziomie; Niedostateczny oznacza, że zakładane efekty nie zostały osiągnięte. 



 

 

 
Zał.4 

 

Państwowa Wyższa Szkoła w Głogowie 

Kierunek:………………………………. 
 

 

KARTA REJESTRACJI PORTFOLIO 
 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………….. 

Rok akademicki ……………………… rok studiów………………..…………… 

Tryb………………………………….... nr albumu ……………………….…….. 

 

 

Opiekun naukowy dyplomanta …………………………………………………. 

Przewidywany termin obrony……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                  ……………………….. 
data i podpis studenta                           podpis opiekuna naukowego 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

Głogów,  dnia ........................... 

 

................................................... 
(Imię i Nazwisko) 

................................................... 
(nr albumu) 

................................................... 
(kierunek studiów) 

................................................... 

(tryb studiów) 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wszystkie prace wchodzące w skład portfolio: 

1) Zostały napisane / utworzone przeze mnie samodzielnie i nie zawierają informacji ani danych 

uzyskanych w sposób niedozwolony. 

2) Nie naruszają praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1062 ze zm.) oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem cywilnym. 

3) Nie były wcześnie podstawą nadania dyplomu uczelni ani też tytułów zawodowych zarówno w 

całości, jak i w części. 

 

Oświadczam, że: 

1) udzielam/nie udzielam*  nieodpłatnie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie 

licencji niewyłącznej na umieszczenie danych o pracy licencjackiej w elektronicznej bazie 

danych PWSZ Głogów 

 

2) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnienie osobom zainteresowanym moim 

portfolio dla celów naukowo-badawczych. Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej nie 

oznacza wyrażenia zgody na kopiowanie pracy dyplomowej w całości lub w części. 

 

3) upoważniam PWSZ w Głogowie do przechowywania i archiwizowania portfolio w zakresie 

wprowadzania jej do pamięci komputera oraz do jej zwielokrotniania i udostępniania w formie 

elektronicznej w zakresie koniecznym do zapewnienia ochrony praw do autorstwa. 

 

 

......................................................... 

      Czytelny podpis  autora pracy 
• niepotrzebne skreślić 

  



 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

Instytut Humanistyczny 

Pedagogika / Nowe media 

studia I stopnia 

specjalność ……………………. 

 

 

 

 

 

 

JAN KOWALSKI 

NR ALBUMU 
 

 

 

 

 

 

PORTFOLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Opiekun naukowy: 

                                                                         stopień naukowy, imię i nazwisko 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
Głogów 2022 r.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


