
ZARZĄDZENIE NR 106/2016 
REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 8 listopada 2016 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania 
efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 
 
 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 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.) w związku 
z uchwałą 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 

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadza się następujące wzory dokumentów stosowane w procesie potwierdzania efektów 
uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie: 

1) wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów –
załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) portfolio – załącznik nr 2 do zarządzenia; 
3) protokół Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się – załącznik nr 3 do zarządzenia; 
4) opinia Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się – załącznik nr 4 do zarządzenia; 
5) decyzja dziekana w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się – załącznik nr 5 do zarządzenia; 
6) decyzja dziekana w sprawie odmowy przyjęcia na studia w wyniku przeprowadzenia 

procedury potwierdzenia efektów uczenia się – załącznik nr 6 do zarządzenia. 
 

§ 2 
 

1. Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, zgodny z załącznikiem nr 1  
do zarządzenia, jest dostępny na stronie internetowej Uczelni. 

2. Wnioskodawca, po pobraniu i wypełnieniu wniosku, składa go w sekretariacie 
właściwego wydziału. Z osobą przystępującą do potwierdzenia efektów uczenia się 
zawiera się umowę, której wzór zatwierdza senat Uczelni. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się, w przypadku 
wątpliwości dotyczących wypełniania wniosku, może skorzystać z konsultacji 
koordynatora powołanego na wydziale w zakresie: definiowania efektów uczenia się 
i odnoszenia ich do efektów kształcenia i modułów lub przedmiotów przewidzianych w 
programie kształcenia, kryteriów i sposób oceny efektów uzyskanych poza systemem 
edukacji formalnej, wymaganej dokumentacji i przygotowania wniosku.   
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4. Wraz z wnioskiem kandydat składa dokumenty potwierdzające osiągnięte efekty uczenia 
się. Wymaganymi dokumentami są: 
1) Curriculum Vitae, 
2) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia, 
3) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu i/lub kartą 

przebiegu studiów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia lub kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia, 

4) dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, 
5) dokumentacja pozwalająca ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, 

które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,  
6) kopia dokumentu tożsamości, 
7) dowód uiszczenia opłaty za usługę edukacyjną potwierdzania efektów uczenia się.  

5. Dokumentację potwierdzającą wymagane doświadczenie zawodowe oraz pozwalającą 
ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach 
kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, stanowi portfolio, którego wzór określa 
załącznik nr 2 do zarządzenia, zawierające co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: 
1) zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające 

wymagany staż pracy zawodowej,  
2) opinia pracodawcy(ów), rekomendacja, 
3) opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, 
4) potwierdzenie odbycia stażu wraz z raportem, 
5) dyplom, certyfikat, świadectwo i zaświadczenie ukończonego kursu/szkolenia/ 

warsztatu, 
6) certyfikat językowy, 
7) zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych, 
8) opis doświadczenia zawodowego i rezultaty pracy powstałe w trakcie zdobywania 

doświadczenia,  
9) dokument potwierdzający udział w projekcie i zakres pełnionych w nim 

obowiązków, 
10) opublikowany artykuł autorstwa wnioskodawcy, 
11) przykłady wykonanych prac np. opracowany raport, budżet, plan, projekt. 
Dokumentacja powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami 
kształcenia i zakresem tematycznym przedmiotu, o zaliczenie którego ubiega się 
wnioskodawca.  

6. Kopie dokumentów składnych przez wnioskodawcę poświadcza za zgodność 
z oryginałem pracownik administracyjny wydziału.  

7. Dziekan wydziału przekazuje wniosek do Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się. 
 

§ 3 
 
1. Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia Się na podstawie wyników przeprowadzonej 

weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia się wnioskodawcy odpowiadają efektom 
kształcenia zawartym w programie kształcenia i czy efekty te umożliwiają zaliczenie 
określonych zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.  

2. Uznanie efektów uczenia się dla danego modułu lub przedmiotu zajęć następuje 
wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów 
kształcenia zdefiniowanych dla tego modułu lub przedmiotu.  
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3. Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu na studia na podstawie potwierdzenia efektów 
uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia albo odmowie przyjęcia na 
studia, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia, po zapoznaniu się z przedstawioną 
przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia Się dokumentacją, w tym protokołem 
i opinią w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla danego modułu lub przedmiotu 
(załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia) 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.  

4. Przed podjęciem decyzji dziekan może polecić Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia 
Się ponowne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się albo powołać nową 
komisję weryfikującą. 

5. W przypadku odwołania się wnioskodawcy od opinii Komisji Weryfikującej Efekty 
Uczenia Się dziekan powołuje nową komisję weryfikującą. 

6. Od decyzji dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana. 

 
§ 4 

 
1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami, 

wnioskodawca może złożyć w ciągu całego roku akademickiego, jednak nie później niż 
do 30 kwietnia.  

2. Potwierdzenie efektów uczenia się, a tym samym zaliczenie przedmiotu powinno 
nastąpić nie później niż do 30 czerwca i jest potwierdzane przypisaniem oceny temu 
przedmiotowi, zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów. Ocena ta jest 
podstawą wyliczenia średniej ocen ze studiów.  

3. W terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji efektów uczenia się, Komisja Weryfikująca 
Efekty Uczenia Się wydaje opinię w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla 
danego modułu lub przedmiotu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do 
zarządzenia.  
 

 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

REKTOR 

         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 
 
 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa 


