
ARKUSZ OCENY PREZENTACJI PROJEKTU 

Prezentacja powinna zawierać min. 12 slajdów (łącznie ze slajdem początkowym 

i końcowym). Za każdy element prezentacji można otrzymać po 2 pkt: 

• 2 pkt- element wykonany poprawnie merytorycznie,  

• 1 pkt- element wykonany częściowo poprawnie 

• 0 pkt- element wykonany niepoprawnie 

 

Element  Wymagania Punkty 

1 Informacja ogólna o 

przypadku wybranym przez 

Państwa 

Przedstawienie rzetelnych informacji o 

wybranym przez studenta przypadku, 

wskazanie wszystkich informacji ujętych w 

strukturze procesu zaliczeniowego.  

 

2. Uzasadnienie 

merytoryczne wyboru 

przypadku 

Uzasadnienie merytoryczne wyboru przypadku 

wraz z opisem, dlaczego przypadek jest warty 

zainteresowania. Uzasadnienie składne, 

logiczne. 

 

3. Opis metody 

partycypacyjnej, której 

dotyczy przypadek 

Poprawne wskazanie metody partycypacyjnej, 

której dotyczy przypadek. Wskazanie jej cech 

charakterystycznych.  

 

4. Opis tła wydarzeń jakie 

miały miejsce w trakcie tego 

przypadku 

Poprawne opisanie tła wydarzeń 

poprzedzających proces partycypacyjny, 

wydarzeń wstępnych do procesu 

partycypacyjnego. 

 

5. Opis inicjatorów procesu 

partycypacyjnego 

Poprawne wskazanie i opisanie inicjatorów 

procesu partycypacyjnego, poprawne 

wskazanie ich roli, kompetencji oraz 

doświadczeń inicjatorów procesu. 

 

6. Opis uczestników procesu 

partycypacyjnego 

Poprawne wskazanie i opisanie uczestników 

procesu partycypacyjnego, poprawne 

wskazanie ich roli w procesie. Poprawne 

wskazanie form uczestnictwa. 

 

7. Opis działań podjętych w Poprany opis działań podjętych w trakcie  



procesie partycypacyjnym procesu partycypacyjnego oraz po jego 

zakończeniu, wskazanie i opisanie metod 

promocji projektu. 

8. Opis rezultatów procesu 

partycypacyjnego 

Poprawne wskazanie rezultatów projektu wraz 

z uzasadnieniem. 

 

9. Podsumowanie Poprawne zdiagnozowanie prawidłowego 

przebiegu procesu partycypacyjnego oraz 

wskazanie ludzi, działań wydarzeń 

wspomagających i utrudniających proces. 

 

10. Literatura: Poprawne wskazanie źródeł wykorzystanych do 

nabycia wiedzy o procesie partycypacyjnym.  

 

11. Poprawność językowa  Ocena językowej strony prezentacji. Budowa 

zdań, jasność przekazu, brak błędów.  

 

12. Graficzna strona 

prezentacji  

Ocena prezentacji pod względem graficznym- 

ilość tekstu na slajdach, zachowana ilość 

slajdów, staranne wykonanie.  

 

13. Dodatkowe punkty  Możliwość zdobycia dwóch dodatkowych 

punktów za zastosowanie nowoczesnych metod 

prezentacji. Nowatorskie podejście do 

problemu partycypacji.  

 

 

Ocena końcowa prezentacji:  

Max: 24 + 2 pkt  

• 0 – 10 pkt. - ocena niedostateczna (2); 

• 12 – 13 pkt. ocena dostateczna (3); 

• 14 – 15 pkt. - ocena dostateczna + (3+); 

• 16 – 18 pkt. - ocena dobra (4) 

• 19 – 21 pkt. - ocena dobra+ (4+)  

• 22 pkt. i więcej - ocena bardzo dobra (5) 

 

 



 


