
 
Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 106/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8.11.2016 r.. 
w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów 
uczenia się w PWSZ w Koninie 

 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
Wydział............................................................... 
 

Konin, 201…. - ….- … 
znak sprawy: …………………        

Pan/i .............................. 
adres................................. 
(strona) 

 
 

DECYZJA  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA 

EFEKTÓW UCZENIA SI Ę 
 
Na podstawie: 

- § 47 ust. 3 pkt 21 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik                           
do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 
28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
(z późn. zm.), 

- art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)  oraz  

- § 10 ust. 9 uchwały Nr 327/V/VI/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się (z późn. zm.) 

 
postanawiam 

 
przyj ąć Pana/Panią     na     rok,    semestr, studiów
   ,     stopnia o profilu praktycznym, na kierunek 
    prowadzony na Wydziale        
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim     
 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu …………. Pani/i ………………………………….. złożył/a wniosek do Komisji 
Weryfikującej Efekty Uczenia Się Wydziału     o potwierdzenie efektów uczenia się 
zdobytych w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem 
studiów oraz uznanie ich w ramach modułów lub przedmiotów:       

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się,  
Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia Się Wydziału         
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie potwierdziła efekty uczenia się zdobyte 
w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów 
w ramach następujących  przedmiotów: ……………………………….., w wysokości …………….. 
punktów ECTS, które umożliwiają podjęcie studiów pierwszego stopnia na  kierunku praca socjalna  
o profilu praktycznym na …… roku ……. semestrze w roku akademickim …………………, 
na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 

Zgodnie z § 47 ust. 3 pkt 21 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz 
§ 10 ust. 9 uchwały Nr 327/V/VI/2015  Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się (z późn. zm.), 
decyzję w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje 
dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję weryfikującą dokumentacją, w tym 
protokołem i opinią w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla danego modułu lub przedmiotu 
oraz po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wymaganych od kandydatów na studia, 
określonych uchwałą Senatu w sprawie warunków terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne 
i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 

W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 
 



 
 

Pouczenie 
 

1. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie. 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału     w terminie 
14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 


