Kryteria oceny praktyk zawodowych

1. Ocena praktyki przez wydziałowego opiekuna praktyk
Dziennik praktyk
1.
Czy student/ka uzyskał/a
wymagane minimum
godzinowe podczas
realizacji praktyki
kierunkowej/zawodowej?
2.
Czy opisy czynności
wykazane w dzienniku
praktyk potwierdzają
uczestnictwo
praktykanta/ki w
działalności organizacji?
3.
Czy w dzienniczku
praktyk występują:

1.

2.

3.

Sprawozdanie z praktyk
Czy sprawozdanie spełnia
założone wymagania?
(ma zachowaną formę
dokumentu)
Czy sprawozdanie jest
opracowaniem
oryginalnym? (nie
zawiera treści
skopiowanych ze strony
internetowej jednostki,
nie zawiera treści
skopiowanej z
wewnętrznej
dokumentacji jednostki)
Czy sprawozdanie
zawiera opis praktyki
przedstawiony w
logicznym ciągu
myślowym

Kryteria
Tak

Punktacja
1,0

Nie
Tak

0,0
1,0

Nie

0,0

Drobne wady (brak
pieczęci/podpisu), które mogą
wynikać nie z winy
praktykanta/ki
Drobne wady wynikające z
winy praktykanta/ki (jest
nieczytelny)
Znaczne wady wynikające z
winy praktykanta/ki ,brak
opinii, elementów
wypełnianych przez opiekuna
praktyk w organizacji)
Nie posiada wad

-0,2

Tak

1,0

Nie

0,0

Tak

1,0

Nie

0,0

Tak

1,0

Nie

0,0

-0,5

-1

1,0

Uwagi
Warunek
konieczny do
zaliczenia
praktyk

potwierdzającym
realizację zadań
przedstawionych w
dzienniku praktyk?
4.
Czy podsumowanie
Tak
zawiera opinię
praktykanta/ki na temat
Nie
miejsca odbywania i
przebiegu praktyki?
5.
Czy sprawozdanie
Tak
zawiera błędy językowe?
(ortografia, interpunkcja, Nie
błędna nomenklatura
zawodowa, fleksja)
Łącznie student może uzyskać maksymalnie 8 pkt

1,0
0,0

1,0
0,0

Kryteria oceny:
a) od 91% - 7.28 punktów bardzo dobry (5,0);
b) od 81% - 6.48 punktów dobry plus (4,5);
c) od 71% - 5.68 punktów dobry (4,0);
d) od 61% - 4.88 punktów dostateczny plus (3,5);
e) od 51% - 4.08 punktów dostateczny (3,0);

2. Ocena praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia organizacji
Karta oceny studenta wypełniana przez opiekuna praktyki w organizacji
 podczas wypełniania karty oceny opiekun praktyki w organizacji zaznacza jedną odpowiedź
 maksimum punktów uzyskanych - 35

L.p.

Obszar

Ocena punktowa
(5 - ocena najwyższa; 1 - ocena najniższa)

1

Przygotowanie wiedzy i wykształcenia

5

4

3

2

1

2

Stopień wykonania powierzonych zadań

5

4

3

2

1

3

Obowiązkowość, punktualność

5

4

3

2

1

4

Motywacja do pracy

5

4

3

2

1

5

Pomysłowość, kreatywność

5

4

3

2

1

6

Umiejętności interpersonalne

5

4

3

2

1

7

Stopień opanowania umiejętności w czasie praktyki

5

4

3

2

1

Kryteria oceny
a) od 91% - 31.85 punktów bardzo dobry (5,0);
b) od 81% - 28.35 punktów dobry plus (4,5);
c) od 71% - 24.85 punktów dobry (4,0);
d) od 61% - 21.35 punktów dostateczny plus (3,5);
e) od 51% - 17.85 punktów dostateczny (3,0);

3. Ocena końcowa za praktykę zawodową
Ocena za praktykę to średnia z ocen wystawionych przez wydziałowego opiekuna praktyk i opiekuna
praktyk z ramienia organizacji .
Kryteria oceny końcowej
a) od 4,76 bardzo dobry (5,0);
b) od 4,26 dobry plus (4,5);
c) od 3,76 dobry (4,0);
d) od 3,26 dostateczny plus (3,5);
e) od 3,00 dostateczny (3,0);
f) poniżej 3,00 niedostateczny (2,0).

