
 
Instrukcja prowadzenia Karty Aktywności Tutora 

 Karta Aktywności Tutora dokumentuje aktywność tutorską Akredytowanych Praktyków  

Tutoringu.  

 Karta powinna być systematycznie uzupełniana od momentu rozpoczęcia szkolenia w ramach 

programu Akredytowany Praktyk Tutoringu.   

 Uczestnik programu uzupełnia kartę w 3 pierwszych kolumnach. 

 Pierwsza kolumna to miejsce w którym  wpisujemy rodzaj aktywności z wymienionych 

propozycji w Tabeli Aktywności Tutorskiej (kolumna 2) 

 Druga kolumna to miejsce w którym wpisujemy termin/okres w którym dana aktywność 

została zrealizowana. 

 Trzecia kolumna to miejsce w którym wpisujemy rodzaj dokumentu/opisu potwierdzającego 

realizację aktywności. Szczegółowy wykaz opisów zawiera  Tabela Aktywności Tutorskiej 

(kolumna 3) 

 Czwarta i piąta kolumna jest wypełniania przez Collegium Wratislaviense po przesłaniu  Karty 

Aktywności Tutora do weryfikacji.   

 Wraz z wypełnianą Kartą Aktywności Tutora powinny być przedłożone skany lub kserokopie 

potwierdzeń aktywności opisane w kolumnie nr 3 Tabeli Aktywności Tutorskiej.  

 Po upływie  4 lat od daty wydania Świadectwa Akredytacyjnego, wypełnioną  Kartę 

Aktywności Tutora wraz z załączeniami należy przesłać do weryfikacji.  

 Weryfikacją zajmuje się zespół CW pod nadzorem Kierownika Programowego.     

 Dla odnowienia Akredytacji Tutorskiej wymagamy  udokumentowanej aktywności  na 

poziomie łącznie 100  punktów w okresie 4 lat.  

 Po dokonaniu weryfikacji przesłanych dokumentów następuje decyzja o odnowieniu 

akredytacji na kolejne 4 lata. CW wysyła uczestnikowi Świadectwo Akredytacji ważne przez 

następne 4 lata.  

 W przypadku weryfikacji negatywnej Karta Aktywności Tutora oraz  załączniki zostają 

odesłane uczestnikowi wraz z uzasadnieniem i rekomendacjami co do dalszych możliwości 

kontynuacji programu odnowienia akredytacji.  

Przykład prawidłowo prowadzonej Karty Aktywności Tutora 

 

Rodzaj aktywności  
 
/Wypełnia Uczestnik/ 

Data  aktywności 
 
/Wypełnia Uczestnik/ 

Rodzaj potwierdzenia  
 
/Wypełnia Uczestnik/ 

Waga punktowa 
 
/Wypełnia CW/ 

Zatwierdzenie 
aktywności  
/Wypełnia CW/ 

 
W tym miejscu 
wpisujemy rodzaj 
aktywności z 
wymienionych 
propozycji w  Tabeli 
Aktywności Tutorskiej 
(kolumna 2)  
 
 
PRZYKŁAD:  
 
V Ogólnopolski 
Kongres Tutoringu 
 

 
W tym miejscu 
wpisujemy 
termin/okres w którym 
dana aktywność 
została zrealizowana. 
 
 
 
 
 
 
16-17.06.2018 

 
W tym miejscu 
wpisujemy rodzaj 
dokumentu/opisu 
potwierdzającego 
realizację aktywności. 
Szczegółowy wykaz 
opisów zawiera  Tabela 
Aktywności Tutorskiej 
(kolumna 3) 
 
 
Zaświadczenie udziału 
(scan/ksero  w zał.)  

 
Wypełnia CW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 pkt 

 
Wypełnia CW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzono  


