
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

Poz. 108 

UCHWAŁA NR 373 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  
poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim 

 
Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Senat 
Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Przepisy ogólne 

 
Uchwała określa organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym: 

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 
2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 

§ 2 
1. Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną to, w odniesieniu do 

obszaru szkolnictwa wyższego, wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
zdobyte poza systemem studiów wyższych w ramach edukacji pozaformalnej 
i nieformalnej. 

 
2. Edukacja pozaformalna jest zorganizowanym pod względem celu i czasu 

procesem kształcenia, obejmującym w szczególności kursy i szkolenia, 
realizowanym poza programami studiów wyższych. 

 
3. Edukacja nieformalna jest kształceniem niezorganizowanym pod 

względem celu i czasu, związanym z wykonywaną pracą, działalnością społeczną lub 
inną formą rozwoju osobistego niewskazaną w ust. 2. 

 
4. Potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną to 

proces weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby, które 
zostały zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, przeprowadzany 
w celu zaliczenia tej osobie określonych modułów kształcenia wraz z przypisanymi 
do nich efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS, zgodnie z programem 
kształcenia określonego poziomu, profilu i formy studiów.  
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5. Podstawą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją 
formalną jest odniesienie efektów uczenia się danej osoby do efektów kształcenia 
zdefiniowanych dla modułów kształcenia1 określonego kierunku, poziomu, profilu 
i formy studiów, zaliczanych w konkretnym cyklu kształcenia. 

 
6. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadza się na poziomie 

modułów kształcenia, o których mowa w ust. 4. 
 
7. Efektem procesu potwierdzenia efektów uczenia się jest zaliczenie 

określonych modułów kształcenia i zwolnienie z konieczności uczestnictwa w pełnym 
wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie kształcenia określonego 
poziomu, profilu i formy studiów.  

 
8. O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 

mogą wnioskować osoby spełniające warunki wynikające z art. 170g Ustawy 
i ubiegające się o przyjęcie na studia poza rekrutacją wynikającą z uchwały Senatu, 
podjętej na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy. 

 
9. Osoby wymienione w ust. 8 mogą rozpocząć procedurę potwierdzenia 

efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w dowolnym momencie roku 
akademickiego. Osoby te po pozytywnym zakończeniu procesu potwierdzenia 
efektów uczenia się przyjmowane są na odpowiedni program kształcenia 
określonego poziomu, profilu i formy studiów w ramach określonego limitu miejsc. 

 
10. Przyjęcie na studia osób, o których mowa w ust. 8 i 9 następuje wraz 

z początkiem cyklu dydaktycznego. 
 
11. Przez doświadczenie zawodowe wymienione w art. 170g ust. 1 i 2 Ustawy 

rozumie się np. doświadczenie zdobyte podczas świadczenia pracy na podstawie 
umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz staży zawodowych. 

 
12. Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów 

uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla modułów 
kształcenia, o których mowa w ust. 4, w danym cyklu kształcenia. 

 
§ 3 

Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz inne jednostki 
prowadzące studia, zwane dalej „Jednostkami”, mające uprawnienia wynikające 
z art. 170e ust. 1 Ustawy zgłaszają do Biura ds. Rekrutacji listę programów 
kształcenia na określonym poziomie i profilu, realizowanych w określonej formie, 
w odniesieniu do których będzie przeprowadzany proces potwierdzania efektów 
uczenia się. Lista taka wraz z zasadami rekrutacji, w tym z zasadami tworzenia listy 
rankingowej oraz limitem miejsc, przekazywana jest w celu zatwierdzenia tych 

1 Moduły kształcenia: moduły zajęć, które – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia – definiujemy jako zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisanymi do 
każdego modułu efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS (§ 4 ust. 1 pkt 3). 
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programów przez Senat do rekrutacji na dany rok akademicki. Lista przekazywana 
jest łącznie z informacją dotyczącą rekrutacji na dany rok akademicki, odnośnie do 
której Senat podejmuje uchwałę na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy. 

§ 4 
Postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się 

przeprowadza się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej 
„Wnioskodawcą”. 

§ 5 
Podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu potwierdzania efektów 

uczenia się zdobytych poza systemem formalnym 
 

1. Na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej 
„UO” powołuje się Punkt Konsultacyjny i Doradztwa Edukacyjnego dla 
Wnioskodawców. 

 
2. Doradcy edukacyjni działający w Punkcie Konsultacyjnym i Doradztwa 

Edukacyjnego realizują następujące zadania: 
1) udzielanie Wnioskodawcom informacji na temat programów kształcenia, 

o których mowa w § 3, oraz obowiązujących procedur; 
2) dokonanie wstępnego rozpoznania potrzeb i możliwości Wnioskodawcy 

dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się; 
3) wstępne rozpoznanie osiągniętych efektów uczenia się Wnioskodawcy 

w odniesieniu do przedstawionych oczekiwań oraz programów kształcenia, 
o których mowa w § 3; 

4) wspomaganie Wnioskodawcy w uzupełnianiu portfolio, o którym mowa w § 8 
ust. 2; 

5) sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego Wnioskodawcy i umieszczenie 
go w jego portfolio; 

6) sprawdzenie pod względem formalnym dokumentów Wnioskodawcy; 
7) ustalanie – we współdziałaniu z Wnioskodawcą – wstępnej propozycji 

programu/programów kształcenia, dla którego/których zasadne może być 
przeprowadzenie procesu potwierdzenia efektów uczenia się; 

8) kierowanie Wnioskodawcy do doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się, 
o którym mowa w § 6, w Jednostce realizującej wybrany program kształcenia; 

9) budowanie zaufania między doradcą ds. potwierdzania efektów uczenia się 
a Wnioskodawcą; 

10) wspieranie Wnioskodawcy na wszystkich etapach procesu potwierdzenia 
efektów uczenia się; 

11) współpraca z doradcami ds. potwierdzania efektów uczenia się. 
 

3. Wzór zaświadczenia, stwierdzającego spełnienie przez Wnioskodawcę 
warunków formalnych niezbędnych do rozpoczęcia procedury potwierdzenia efektów 
uczenia się, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
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§ 6 
 

1. Kierownicy Jednostek mających uprawnienia wynikające z art. 170e ust. 1 
Ustawy, powołują doradców ds. potwierdzania efektów uczenia się. 

 
2. Termin powołania doradców ds. potwierdzania efektów uczenia się jest 

zgodny z terminem przekazania do Biura ds. Rekrutacji listy programów kształcenia, 
o której mowa w § 3. 

 
3. Kierownicy Jednostek decydują o liczbie doradców ds. potwierdzania 

efektów uczenia się powołanych w Jednostce. 
 
4. Do obowiązków doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się należy: 

1) weryfikacja decyzji Wnioskodawcy odnośnie do wybranego programu 
kształcenia i sprawdzenie posiadanej dokumentacji; 

2) identyfikacja, wraz z Wnioskodawcą, modułów kształcenia, dla których możliwe 
byłoby potwierdzenie efektów uczenia się w rozumieniu § 2 ust. 4-6; 

3) przedstawienie Wnioskodawcy informacji o koszcie procesu potwierdzenia 
efektów uczenia się wyliczonym zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 10; 

4) wspieranie Wnioskodawcy podczas procesu identyfikacji i dokumentowania 
osiągniętych efektów uczenia się – pomoc w rozbudowie portfolio; 

5) w przypadku zidentyfikowania efektów uczenia się, których brak skutkuje 
niemożnością wskazania określonego modułu kształcenia w rozumieniu § 2 
ust. 4, przedstawienie Wnioskodawcy możliwości ich uzupełnienia; 

6) w przypadku wątpliwości odnośnie do wybranego przez Wnioskodawcę 
programu kształcenia ponowne skierowanie Wnioskodawcy do doradcy 
edukacyjnego w Punkcie Konsultacyjnym i Doradztwa Edukacyjnego w celu 
uzupełnienia dokumentów formalnych lub ponownego zweryfikowania potrzeb 
i oczekiwań Wnioskodawcy; 

7) kierowanie Wnioskodawcy do komisji weryfikującej efekty uczenia się, o której 
mowa w § 7; 

8) budowanie z Wnioskodawcą relacji opartej na partnerstwie i zaufaniu; 
9) współpraca z doradcami edukacyjnymi, o których mowa w § 5. 

 
§ 7 

 
1. W Jednostkach mających uprawnienia wynikające z art. 170g ust. 1 

Ustawy powoływane są Komisje Weryfikacyjne ds. Potwierdzania Efektów Uczenia 
się, zwane dalej „Komisjami Weryfikacyjnymi”. 

 
2. Komisje Weryfikacyjne powoływane są przez kierowników Jednostek, 

które zgodnie z § 3 wskazały listę programów kształcenia, w odniesieniu do których 
będzie przeprowadzany proces potwierdzania efektów uczenia się od następnego 
cyklu dydaktycznego. 

 
3. Zadaniem Komisji Weryfikacyjnych jest dokonanie oceny, czy i w jakim 

stopniu osiągnięte przez Wnioskodawcę efekty uczenia się odpowiadają efektom 
kształcenia zdefiniowanym dla rozpatrywanych modułów kształcenia, o których 
mowa w § 6 ust. 4 pkt 2. 
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4. W skład Komisji Weryfikacyjnych wchodzą: 
1) przewodniczący; 
2) przedstawiciele nauczycieli akademickich realizujących programy kształcenia, 

o których mowa w § 3. 
 

5. W procesie oceny uczestniczy w charakterze obserwatora student 
wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów Jednostki. 

 
6. Komisje Weryfikacyjne, w zależności od charakteru wniosków oraz 

zdefiniowanych dla poszczególnych modułów kształcenia efektów kształcenia 
i metod ich weryfikacji, przygotowują stosowne narzędzia potwierdzania efektów 
uczenia się, np. pytania testowe, zadania problemowe teoretyczne, zadania 
problemowe praktyczne. 

 
7. Komisje Weryfikacyjne przeprowadzają potwierdzanie efektów uczenia się 

dwa razy w ciągu roku, w semestrze zimowym i letnim, w terminach określonych 
przez radę Jednostki. 

 
8. Przeprowadzane przez Komisje Weryfikacyjne postępowanie 

potwierdzające efekty uczenia się jest protokołowane. Wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

 
9. Komisje Weryfikacyjne wydają decyzję o potwierdzeniu lub 

niepotwierdzeniu efektów uczenia się w rozumieniu zapisów § 2 ust. 4-6. 
 
10. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 9, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 
 
11. Wnioskodawca kwestionujący wyniki postępowania potwierdzającego 

efekty uczenia się przeprowadzonego przez Komisję Weryfikacyjną ze względu na 
niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki zawarte w decyzji, o której 
mowa w ust. 9, może wnieść do właściwej Komisji Weryfikacyjnej wniosek 
o sprostowanie. Wniosek musi być wniesiony w ciągu trzech dni od daty otrzymania 
decyzji. 

 
12. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej jest powołana 

przez Rektora na czas jego kadencji Uczelniana Komisja Odwoławcza 
ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, w skład której wchodzą: 
1) prorektor właściwy ds. studenckich; 
2) pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia; 
3) samodzielny nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego danego 

programu kształcenia, wskazywany każdorazowo przez prorektora właściwego 
ds. studenckich; 

4) przedstawiciel studentów – członek Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia, w charakterze obserwatora. 
 

13. Wnioskodawca, kwestionujący wyniki postępowania potwierdzającego 
efekty uczenia się przeprowadzonego przez Komisję Weryfikacyjną ze względów 
innych niż wymienione w ust. 11, może wnieść w ciągu trzech dni od daty otrzymania 
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decyzji, o której mowa w ust. 9, odwołanie do Uczelnianej Komisji Odwoławczej 
ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się. 

 
14. Decyzja Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów 

Uczenia się jest ostateczna. 
 
15. Wzór decyzji Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów 

Uczenia się stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 
 

§ 8 
Proces potwierdzenia efektów uczenia się 

 
1. Proces potwierdzenia efektów uczenia się wspomagany jest przez 

centralne systemy informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
2. Wnioskodawca gromadzi wszystkie dowody poświadczające posiadanie 

efektów uczenia się w portfolio.  
 
3. Szczegółowe zasady prowadzenia portfolio regulują odrębne przepisy. 
 
4. Do procesu potwierdzenia efektów uczenia się dopuszczony jest 

Wnioskodawca, który zarejestrował się w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów, zwany dalej: „systemem IRK”. 

 
5. Zasady działania systemu IRK oraz zasady rejestracji kandydatów 

w systemie IRK regulują odrębne przepisy. 
 
6. Wnioskodawca dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości ustalonej 

w odrębnych przepisach. 
 
7. Opłata rejestracyjna wnoszona jest wraz z rejestracją w systemie IRK. 
 
8. Wnioskodawca składa następujące dokumenty: 

1) Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją 
formalną, wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do uchwały; 

2) dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu 
formalnym, zgodnie z art. 170g Ustawy; 

3) dokument/dokumenty poświadczający/poświadczające staż pracy określony 
w art. 170g Ustawy, zgodnie z definicją doświadczenia zawodowego, o której 
mowa w § 2 ust. 11; 

4) podanie o przyjęcie na określony program kształcenia, wzór podania określają, 
wraz z zasadami rekrutacji Jednostki; 

5) potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 6 oraz opłaty, o której 
mowa w § 6 ust. 4 pkt 3. 
 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, Wnioskodawca składa do Komisji 
Weryfikacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 1. 
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10. Podanie o przyjęcie na określony program kształcenia, o którym mowa 
w ust. 8 pkt 4, Wnioskodawca składa do komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 9 
ust. 2. 

 
11. Wnioskodawca może ubiegać się o przyjęcie na kilka programów 

kształcenia, jednakże w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się może 
zostać przyjęty wyłącznie na jeden z nich. 

 
12. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kilka programów kształcenia 

Wnioskodawca dokonuje opłaty rejestracyjnej, o której mowa w ust. 6, oddzielnie za 
każdy z wybranych programów kształcenia. 

 
13. Potwierdzenie efektów uczenia się dla określonego modułu kształcenia 

przeprowadza się według zasad i warunków określonych przez Radę  Jednostki. 
 
14. Jeśli moduł składa się z kilku odrębnych przedmiotów, z których każdemu 

przypisano określoną liczbę punktów ECTS, możliwe jest wskazanie i zaliczenie 
wszystkich z nich lub ich części. Łącznie liczba punktów ECTS uzyskanych w trybie 
potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 50% wszystkich punktów 
przewidzianych w programie kształcenia dla danego poziomu i profilu kształcenia. 
Wnioskodawca może wskazać moduły kształcenia o łącznej liczbie punktów ECTS 
przekraczającej 50% całkowitej liczby punktów przewidzianej dla danego programu 
kształcenia. Z chwilą, gdy Wnioskodawca w procesie potwierdzenia efektów uczenia 
się uzyska zaliczenie modułów kształcenia, za które otrzymuje 50% punktów ECTS, 
proces potwierdzenia efektów uczenia się zostaje zakończony. 

 
15. W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone 

efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, Centrum Otwartej i Multimedialnej 
Edukacji UW, zwane dalej: „COME” lub certyfikatem biegłości językowej,  o którym 
mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie 
certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). 

 
16. Potwierdzane są efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych. Efekty uczenia się zidentyfikowane dla każdej kategorii 
potwierdzane są odpowiednimi metodami i narzędziami. Możliwe jest opracowanie 
wspólnych metod i narzędzi potwierdzania kompetencji społecznych dla grupy 
modułów kształcenia. 

 
17. Procesowi potwierdzenia podlegają efekty uczenia się w odniesieniu do 

efektów kształcenia zdefiniowanych dla każdej z form zajęć występujących w ramach 
danego modułu kształcenia. 

 
18. Końcowym efektem procesu potwierdzenia efektów uczenia się jest 

wystawienie ocen Wnioskodawcy odnoszących się do każdego modułu kształcenia 
podlegającego zaliczeniu.  

 
19. W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona 

certyfikatem UO i/lub COME, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych 
efektów uczenia się. 
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20. Oceny uzyskane w procesie potwierdzenia efektów uczenia się są 

wliczane jako oceny końcowe z przedmiotu do średniej ocen ze studiów zgodnie  
z § 36 Regulaminu Studiów na UW. Zaliczenie modułów kształcenia w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się oznacza, że Wnioskodawca ubiegający się 
o potwierdzenie efektów uczenia się otrzymuje liczbę punktów ECTS 
przyporządkowaną do danego modułu kształcenia. 

 
21. Zaliczenie modułów kształcenia w wyniku procesu potwierdzenia efektów 

uczenia się dokumentowane jest w protokołach zaliczeń, karcie okresowych 
osiągnięć studenta oraz w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów  wraz ze 
stosowną adnotacją. 

 
22. W suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3 wymienia się nazwy modułów 

kształcenia zaliczonych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się. 
 

§ 9 
Rekrutacja w trybie potwierdzenia efektów uczenia się 

 
1. Decyzja o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się, 

o której mowa w § 7 ust. 9, przekazywana jest do komisji rekrutacyjnej, o której 
mowa w ust. 2, i odnotowywana w centralnych systemach informatycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności w systemie IRK. 

 
2. Komisja rekrutacyjna powołana w Jednostce na podstawie uchwały 

Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia 
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na 
Uniwersytecie Warszawskim w danym roku akademickim, zwana dalej „Komisją 
Rekrutacyjną”, kwalifikuje Wnioskodawcę na program kształcenia na określonym 
poziomie i profilu kształcenia realizowany w określonej formie. 

 
3. Dla każdego programu kształcenia, na określonym poziomie i profilu 

kształcenia, dla którego planowana jest rekrutacja w trybie potwierdzenia efektów 
uczenia się, ustalane są coroczne limity przyjęć w tym trybie. Limit kandydatów 
przyjmowanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 
20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 
4. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały – w wyniku procedury 
potwierdzenia efektów uczenia się – co najmniej 10 punktów ECTS przypisanych 
modułom kierunkowym. 

 
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje od Wnioskodawcy dokumenty wymienione 

w § 8 ust. 8 pkt 4 i 5. 
 
6. Komisja rekrutacyjna sporządza zbiorcze i indywidualne sprawozdania 

z wyników postępowania rekrutacyjnego w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, 
stanowiącego podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. 
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7. Komisja rekrutacyjna wydaje i doręcza decyzję administracyjną o przyjęciu 
lub nieprzyjęciu na określony kierunek (program), poziom i profil kształcenia oraz 
określoną formę studiów. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową osób 
przyjętych na studia w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, na podstawie 
wyników tego procesu. 

 
8. Komisja rekrutacyjna może upoważnić przewodniczącego do 

podpisywania w jej imieniu decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia 
w trybie potwierdzenia efektów uczenia się.  

 
9. Przepisy odnoszące się do trybu doręczenia decyzji, o której mowa  

w ust. 7, oraz środki odwoławcze określone są w uchwale Senatu w sprawie 
warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Warszawskim w danym roku akademickim. 

 
10. Wyniki rekrutacji na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się 

zatwierdzane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w uchwale 
Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia 
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na 
Uniwersytecie Warszawskim w danym roku akademickim.  

 
 
11. Decyzja o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się, 

o której mowa w § 7 ust. 9, przekazywana jest kierownikowi Jednostki realizującej 
określony program kształcenia.  

 
12. W przypadku decyzji pozytywnej, w wyniku której zaliczono 

Wnioskodawcy moduły kształcenia, o których mowa w § 2 ust. 4, kierownik Jednostki 
zgodnie z § 22 Regulaminu Studiów na UW wyznacza studentowi opiekuna 
naukowego i zatwierdza indywidualny program kształcenia. 

 
13. Właściwy dziekanat Jednostki (sekretariat ds. studiów) prowadzi 

ewidencję modułów kształcenia zaliczonych drogą potwierdzenia efektów uczenia 
się. Ewidencja zawiera: imię i nazwisko Wnioskodawcy, numer albumu, kierunek, 
poziom i profil kształcenia oraz formę studiów, moduł kształcenia zaliczony 
w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, liczbę punktów ECTS uzyskaną 
w procesie potwierdzenia efektów uczenia się. 

 
§ 10 

Opłaty 
 

1. Poza opłatą rejestracyjną, o której mowa w § 8 ust. 6, 7 i 12, Uniwersytet 
Warszawski pobiera opłatę za proces potwierdzenia efektów uczenia się zgodnie 
z art. 98 ust. 1 pkt. 3a Ustawy. 
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2. Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy 
w zależności od kosztu modułów kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzenia 
efektów uczenia się zostały przez Wnioskodawcę wskazane we wniosku, o którym 
mowa w § 8 ust. 8 pkt 1. 

 
3. Poprzez koszt modułu kształcenia należy rozumieć opłatę, którą pobiera 

Uniwersytet Warszawski na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 Ustawy z tytułu 
powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych. 

 
4. Indywidualna opłata za proces potwierdzenia efektów uczenia się liczona 

jest według wzoru: 
dOK m

i jkRPLk ×= ∑ =1  
w którym: 
– KRPLk - oznacza koszt procesu potwierdzenia efektów uczenia się na k-tym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia, 
– m – oznacza liczbę modułów kształcenia wskazanych we wniosku o potwierdzenie 
efektów uczenia się, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 1,  
– ∑Ojk – łączna suma opłat za powtarzanie j-tych modułów kształcenia, które zostały 
wskazane we wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, 
– d – współczynnik pokrycia utraconych przez Jednostkę kosztów pośrednich 
w związku z prowadzeniem zajęć na k-tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
 

5. Poziom parametru d ustalany jest każdorazowo decyzją Rektora na dany 
rok akademicki. 

 
6. Opłatę Wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy Uniwersytetu 

Warszawskiego przed przystąpieniem do procesu potwierdzenia efektów uczenia się. 
Potwierdzenie opłaty dołączane jest do dokumentacji składanej przez Wnioskodawcę 
wraz z innymi dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 8. 

 
7. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku procesu potwierdzenia efektów 

uczenia się. 
 
8. Od opłaty za proces potwierdzenia efektów uczenia się, o której mowa 

w ust. 1, pobiera się narzut na cele ogólnouniwersyteckie w wysokości 30% tej 
opłaty.  

§ 11 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 
na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Wzór 

 
…………………………………………... 

(miejscowość, data)  
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 

Zaświadczam, iż na podstawie analizy dokumentacji przedstawionej przez kandydata 

…………………………………………….. (imię i nazwisko, PESEL), ubiegającego się 

o potwierdzenie efektów uczenia się, kandydat spełnia warunki określone 

w art. 170g Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) i zostaje dopuszczony 

do uczestnictwa w procesie potwierdzenia efektów uczenia się 

 
 
 

………………………………….……………  
(podpis doradcy edukacyjnego) 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną  
na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Wzór 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 
Pani/Pan*) …………………………………………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………………………………………..………. 

Nr wniosku………………………………………………………………………….……… 

  

W dniu ……………… potwierdzała/potwierdzał*) efekty uczenia się odpowiadające 

efektom kształcenia dla modułów kształcenia 

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

przewidzianych w programie kształcenia …………..………... pierwszego/drugiego*) 

stopnia, profil ogólnoakademicki/praktyczny*), realizowanego w formie stacjonarnej, 

niestacjonarnej*) 

przed Komisją Weryfikacyjną ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w składzie:  

Przewodniczący: ……………………………………………………………………….. 

Członkowie: ……………………………………………………...……………………… 

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

 

 

Zadane pytania (lub zadania do wykonania) z zakresu efektu 

uczenia się: 

Ocena: 

1…………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………..  

3. ………………………………………………………………………..  

4. ………………………………………………………………………..  

5. ………………………………………………………………………..  
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Lp. 

Efekt uczenia się 
w odniesieniu 

do efektu 
kształcenia 

Moduł 
kształcenia 

Ocena na 
podstawie  
portfolio 

Ocena na 
podstawie 

postępowania 
potwierdzającego 

efekty uczenia 
się zgodnie z  
§ 7 ust. 3 i 6 

uchwały nr 373 
Senatu z dnia 

20 maja 2015 r. 

Ocena 
końcowa Komentarz 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
 

Instrukcja 
 
Należy dokonać oceny efektów uczenia się kandydata na podstawie jego portfolio 
oraz przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia się zgodnie z § 7 
ust. 3 i 6 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. 
Należy zweryfikować, czy poszczególne efekty kształcenia przypisane do danego 
modułu kształcenia zostały osiągnięte przez kandydata w drodze uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

1. W kolumnę „Efekt” wpisujemy wszystkie efekty kształcenia przypisane do 
analizowanego modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) – 
każdy efekt w oddzielnym wierszu.  

2. Odnosimy poszczególne efekty kształcenia do efektów uczenia się, 
o potwierdzenie których ubiega się Wnioskodawca (wykorzystując sylabus 
przedmiotu oraz Spis uzyskanych efektów uczenia się z wniosku kandydata).  

3. Określamy stopień potwierdzenia u danego Wnioskodawcy każdego 
z wymienionych efektów na podstawie dokumentacji uwzględnionej w portfolio. 
Wybieramy jedną z ocen: „nie potwierdza” lub „potwierdza”.  

4. Określamy stopień potwierdzenia efektu uczenia się w odniesieniu do 
efektu kształcenia u danego Wnioskodawcy każdego z wymienionych efektów na 
podstawie przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia się zgodnie 
z § 7 ust. 3 i 6 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. W tym celu wstawiamy 
ocenę zgodnie ze skalą ocen, o której mowa w § 29 ust. 2 Regulaminu Studiów na 
UW. 

5. Na podstawie portfolio i przebiegu postępowania potwierdzającego efekty 
uczenia się zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. 
dokonujemy oceny końcowej. Wstawiamy ocenę zgodnie ze skalą ocen, o której 
mowa w § 29 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW. 

6. Każdą ocenę możemy uzupełnić o komentarz uzasadniający podjętą 
decyzję.  
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Komisja jednogłośnie/większością*) głosów uznała że Pani/ Pan*) 

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

pozytywnie/negatywnie*) przeszła/przeszedł procedurę potwierdzenia efektów 

uczenia się odpowiadających efektom kształcenia 

...………………………………………………………………………………przewidzianych 

w programie kształcenia ………………………………. pierwszego/drugiego*) stopnia, 

profil ogólnoakademicki/praktyczny*), realizowanego w formie stacjonarnej, 

niestacjonarnej*) 

 

z wynikiem ……………………..  

 

*) – niepotrzebne skreślić  

 

 

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….      ………….……………………..  

podpisy członków Komisji      podpis przewodniczącego 
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Załącznik nr 3  
do uchwały nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną  
na Uniwersytecie Warszawskim 

Wzór 

Warszawa, .................................  
Pani/Pan................................................................  
PESEL ..................................................................  
Adres.....................................................................  

 
DECYZJA nr ......................... 

w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 
 

Na podstawie § 7 ust. 9 uchwały nr  373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania  efektów uczenia się zdobytych 
poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, nr wniosku …………… 
 

potwierdzam 
efekty uczenia się w zakresie modułów kształcenia …………… przewidzianych dla programu kształcenia na studiach 
(pierwszego stopnia/drugiego stopnia)/jednolitych studiach magisterskich*), o profilu ogólnoakademickim/praktycznym*) 
realizowanych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*)  przez 
 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(nazwa jednostki) 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 
z późn. zm.), organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni, jednocześnie § 7 ust. 9 uchwały nr 373 
Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na 
Uniwersytecie Warszawskim stanowi, iż decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Komisja 
Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się powołana zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały Senatu. 
Po zapoznaniu się z Pani/Pana wnioskiem Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w  
 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

(nazwa jednostki) 
potwierdza efekty uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla następujących modułów kształcenia:  
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

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

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

Uznanym efektom uczenia się przyznano ……………. punktów ECTS. 
Zgodnie z § 8 ust. 16-18  uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia  
się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów 
Uczenia się 
 
w ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

(nazwa jednostki) 
wystawiła następujące oceny odnoszące się do modułów kształcenia: 
…………………….……………………… 

…………………………………….……… 

……………………………………………. 

W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 
 

Pouczenie 
Od niniejszej Decyzji przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Odwoławczej 
ds. potwierdzenia efektów uczenia się za pośrednictwem Komisji Weryfikacyjnej ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się 
w ……………………………………………………………………………….……………………………………..………………………. 

(nazwa jednostki) 
w terminie trzech  dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie Jednostki 
………………………………………… lub przesłać pod wskazany adres z zachowaniem ww. terminu.  
 

...........................................................…………………… 
Podpis przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. 
Potwierdzenia Efektów Uczenia się  

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. kierownik Jednostki.................................  
 
*) niepotrzebne skreślić 

15 



Wzór 

Warszawa, .................................  
Pani/Pan................................................................  
PESEL .................................................................  
Adres.....................................................................  

 
 

DECYZJA nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 
 

Na podstawie § 7 ust. 9 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych 
poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, nr wniosku……………  
 

odmawiam 
potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie modułów kształcenia …………… przewidzianych dla programu kształcenia na 
studiach (pierwszego stopnia/drugiego stopnia)/jednolitych studiach magisterskich*), o profilu 
ogólnoakademickim/praktycznym*) realizowanych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*)  przez 
 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa jednostki) 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 572 
z późń zm.), organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni, jednocześnie § 7 ust. 9 uchwały nr 373 
Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na 
Uniwersytecie Warszawskim stanowi, iż decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Komisja 
Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się powołana zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały Senatu. 
Po zapoznaniu się z Pani/Pana wnioskiem Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w  
 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

(nazwa jednostki) 
 

nie znalazła podstaw do potwierdzenia efektów uczenia się, ze względu na następujące okoliczności:  
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

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

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

W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 
  

Pouczenie 
Od niniejszej Decyzji przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. 
Potwierdzenia Efektów Uczenia się za pośrednictwem Komisji Weryfikacyjnej ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa jednostki) 
 
w terminie trzech  dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie Jednostki …………………………………… 
lub przesłać pod wskazany adres z zachowaniem ww. terminu.  
 
 

................................................................................  
Podpis Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. 
Potwierdzenia Efektów Uczenia się  

 
Otrzymują:  
1. Adresat  
2. kierownik Jednostki.................................  
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4  
do uchwały nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną  
na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Wzór 

Warszawa, ..........................................  
Pan/Pani................................................................ 
PESEL .................................................................  
Adres....................................................................  

 
 

DECYZJA nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 
 

Na podstawie § 7 ust. 12 i 14 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się 
zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim, po rozpoznaniu Pani/Pana odwołania z dnia 
……………………….. w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się,  
 

utrzymuję w mocy 
decyzję nr….. z dnia …………..wydaną przez Komisje Weryfikacyjną ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

(nazwa jednostki) 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.–  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.  572 
z późn. zm.), organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni, jednocześnie § 7 ust. 9 uchwały nr 373 
Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na 
Uniwersytecie Warszawskim stanowi, iż decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Komisja 
Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się powołana zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały Senatu. Zgodnie z § 7 ust. 12 
organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej jest Uczelniana Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów 
Uczenia się. 
Po zapoznaniu się z Pana/Pani odwołaniem Uczelniana Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się  
potwierdza decyzję nr….. z dnia …..wydaną przez Komisję Weryfikacyjną ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

(nazwa jednostki) 
w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla następujących modułów kształcenia:  
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

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

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

przewidzianych dla programu kształcenia na studiach (pierwszego stopnia/drugiego stopnia)/jednolitych studiach 
magisterskich*), o profilu ogólnoakademickim/praktycznym*) realizowanych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*)  przez  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

(nazwa jednostki) 
 
W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 
 

Pouczenie 
 
Zgodnie z § 7 ust. 14  uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r niniejsza decyzja jest ostateczna.  

 
 
 
........................................................... …………………… 
Podpis przewodniczącego Uczelnianej Komisji 
Weryfikacyjnej ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się  

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. kierownik Jednostki.................................  
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
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Wzór 

 

Warszawa, ..............................................  
Pan/Pani................................................................  
PESEL ..................................................................  
Adres.....................................................................  

 
DECYZJA nr ......................... 

w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 
 

Na podstawie § 7 ust. 12 i 14 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się 
zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim, po rozpoznaniu Pani/Pana odwołania z dnia ……………….. 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się,  
 

uchylam 
decyzję nr….. z dnia …..wydaną przez Komisję Weryfikacyjną ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

(nazwa jednostki) 
przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012r.  poz. 572 
z późn. zm.), organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni, jednocześnie § 7 ust. 9 uchwały nr 373 
Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na 
Uniwersytecie Warszawskim stanowi, iż decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Komisja 
Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się powołana zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały Senatu. Zgodnie z § 7 ust. 12 
organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej jest Uczelniana Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów 
Uczenia się. 
Po zapoznaniu się z Pana/Pani odwołaniem Uczelniana Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się  
uchyla decyzję nr….. z dnia …..wydaną przez Komisję Weryfikacyjną ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

(nazwa jednostki) 
w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla następujących modułów kształcenia:  
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

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

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

przewidzianych dla programu kształcenia na studiach (pierwszego stopnia / drugiego stopnia)/jednolitych studiach 
magisterskich*), o profilu ogólnoakademickim/praktycznym*) realizowanych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*)  przez 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

(nazwa jednostki) 
W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 
  

Pouczenie 
 
Zgodnie z § 7 ust.14 14  uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r niniejsza decyzja jest ostateczna.  

 
 
 
 
 
 
........................................................... …………………… 
Podpis przewodniczącego Uczelnianej Komisji 
Weryfikacyjnej ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się  

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. kierownik Jednostki.................................  
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną  
na Uniwersytecie Warszawskim 

Wzór 

Warszawa……………………… 

nr wniosku*)………………. 

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 
Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się w 
 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nazwa jednostki 
 
I. Dane osobowe Wnioskującego:  

1. Imię: ………………………………………………………….………. 

2. Nazwisko: ………………………………………………………….... 

3. PESEL: ……………………………………………………………… 

4. Adres: ......................................................................................... 

a. Ulica: ……………………………………………………………........ 

b. Numer domu/mieszkania: …………………………………............ 

c. Kod pocztowy: …………………………………………….………… 

d. Miejscowość: ………………………………………………….…..... 

5. Dane kontaktowe: ....................................................................... 

a. Numer telefonu: …………………………………………………..... 

b. Adres e-mail: ………………………………………....................... 

II. Nazwa kierunku studiów/Program kształcenia:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Poziom kształcenia:  
 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………  
(studia pierwszego/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie) **) 
 
Profil kształcenia: 
……………………………………………………………………………...…………………………………………………..  
(ogólnoakademicki/praktyczny)**)  
 
Forma studiów:………………………………………………………………………………………..…………………….. 
(stacjonarne/niestacjonarne)**) 
 
III. Wniosek 
 
Zgodnie z § 4 uchwały nr 373 Senatu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się 
zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim wnoszę o potwierdzenie niżej wymienionych 
efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla modułów kształcenia 
przewidzianych w ww. programie kształcenia.  
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IV. Uzasadnienie złożenia wniosku:  
Mając na uwadze treść sylabusów następujących modułów kształcenia: 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

stwierdzam, iż osiągnęłam/osiągnąłem następujące efekty uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia 
zdefiniowanych dla wyżej wymienionych modułów kształcenia: 

 

Lp. Efekt uczenia się uzyskany 
w edukacji pozaformalnej 

Efekt uczenia 
się uzyskany 
w edukacji 

nieformalnej 

Efekt kształcenia 
zdefiniowany dla 

modułu 
kształcenia 

Moduł 
kształcenia 

Dokument 
potwierdzający 

uzyskanie efektu 
uczenia się 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
  
V. Dowody potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się:  
 
(do wniosku należy dołączyć portfolio  zawierające  kserokopie dowodów potwierdzających uzyskanie efektów 
uczenia się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez doradcę ds. potwierdzenia efektów uczenia się)  
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………….…………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….……  

3. …………………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
 

…………………………………………. 
Data i podpis Wnioskodawcy 
 
 

*) numer nadaje Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się 
**) niepotrzebna skreślić 
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