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Projekt „Portfolio” ma na celu zgromadzenie dokumentacji dorobku naukowego, praktycznego
oraz organizacyjnego studentów kierunków realizowanych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Każdy
student w trakcie trwania procesu edukacji uczestniczy w pewnej liczbie projektów oraz
przedsięwzięć. Są one wprawdzie w pewnym stopniu odwzorowane w suplemencie, jednak nie są w
nim zgromadzone wszystkie osiągnięcia. Zawarte w portfolio oraz udokumentowane osiągnięcia
studenta posłużą w rozmowach z potencjalnym pracodawcą jako potwierdzenie uzyskanego
wykształcenia i potwierdzą w sposób naoczny realizację efektów uczenia się.
„Portfolio” studenta będzie obejmowało certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia oraz analizy
związane z jego procesem kształcenia w trzech głównych obszarach:
- obszar nauki
- obszar praktyki
- obszar osiągnięć organizacyjnych
Dwa pierwsze obszary będą ściśle skorelowane z procesem dydaktycznym prowadzonym na
uczelni, obszar trzeci obejmować będzie również samodzielne działania studenta. Obowiązkiem
uczelni będzie natomiast wprowadzenie efektów działania do danego portfolio, weryfikację działania
oraz ewentualne potwierdzenie.
Obszar nauki. Student przedstawia swoje osiągnięcia naukowe (wystąpienia na konferencjach,
publikacje naukowe i popularyzatorskie, analizy sporządzone na użytek podmiotów zewnętrznych)
bądź w wersji zaświadczeń, wydruków, bądź zaproszeń, w przypadku tych ostatnich rolą uczelni
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Obszar praktyki. Student w trakcie swej nauki może zostać objęty programem rozwojowym
(np. typu Akcelerator rozwoju), w trakcie którego odbędzie dodatkowe szkolenia i kursy. Uzyskane w
ten sposób świadectwa oraz certyfikaty wzbogacą portfolio studenta. Drugim aspektem obszaru
praktyki są praktyki studenta, zwłaszcza w przypadku kierunków o profilu praktycznym. Realizacja
owych praktyk nie jest w pełni wykorzystana ani przez studenta, ani przez uczelnię, natomiast
uzyskane w jej trakcie umiejętności i wiedza (zwłaszcza w przypadku kierunków o profilu
praktycznym) mogą w sposób wydatny wzbogacić dorobek studenta poprzez stosowne certyfikaty
bądź analizy oraz sprawozdania potwierdzone przez odpowiednie komórki uczelni. Uczelnia zyska
natomiast cenny materiał służący podniesieniu jakości kształcenia. Projekt ten zarówno w przypadku

kierunków o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym pozwoli na udokumentowanie działań
wykraczających poza program praktyk.
Obszar osiągnięć organizacyjnych. Ten aspekt działalności studenta jest w najmniejszym
stopniu odzwierciedlony w suplemencie, jakkolwiek często wiąże się bezpośrednio z tokiem
nauczania, a zwłaszcza z realizowanymi praktykami (dany student często nawiązuje współpracę z
pracodawcą – w rozumieniu miejsca odbywania praktyki – a efekty owej współpracy pozostają
nieznane). Ważnym elementem jest również działalność organizacyjna na niwie działalności
samorządu, przedsięwzięć o charakterze charytatywnym czy popularyzatorskim.
Podsumowanie. Zgromadzenie dokumentacji poświadczającej działalność studenta we
wspomnianych obszarach w indywidualnym portofolio nie tylko dodatkowo udowodni realizację
efektów uczenia się, lecz także ukaże dodatkowe strefy działalności studenta/absolwenta. Uczelnia
zyska natomiast bazę danych służącą do podnoszenia jakości kształcenia, a także do intensyfikacji
współpracy z otoczeniem i regionem.

