Uchwała nr 33/IV/2016
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wymogów dotyczących dokumentów na podstawie których
osoby zainteresowane mogą wnioskować o potwierdzenie na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego efektów uczenia się
uzyskanych poza systemem studiów
Na podstawie § 9 ust. 2 uchwały Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w
Uniwersytecie Wrocławskim uchwala się, co następuje:
§1
1. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, że
na tym Wydziale dokumentami poświadczającymi wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów, na podstawie których
zainteresowany może wnioskować o potwierdzanie efektów uczenia się mogą być w
szczególności dotyczące osoby zainteresowanej wnioskującej o potwierdzenie efektów
uczenia się:
1) świadectwa pracy wraz z zaświadczeniami pracodawcy oraz bezpośredniego przełożonego
(zaświadczenia powinny zawierać dane o czasie i wymiarze pracy u danego pracodawcy,
zajmowanym stanowisku, pełnionej funkcji, dokładne wskazanie wykonywanych przez
daną osobę zadań, ich ilości/częstotliwości wykonywania, wraz z oceną/opinią odpowiednio
pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego co do prawidłowości wykonywania tych
zadań przez wnioskującego);
2) w przypadku wykonywania określonych działań na podstawie umów cywilnoprawnych –
zaświadczenie odpowiedniej drugiej strony umowy (np. zleceniodawcy, zamawiającego
itp.) powierzającej wnioskującemu ich wykonanie ze wskazaniem dokładnego opisu zadań
wykonanych przez wnioskującego, charakteru stosunku prawnego łączącego strony, czasu
jego trwania wraz z podaniem ilości/częstotliwości wykonywania poszczególnych działań
przez wnioskującego wraz z oceną/opinią powierzającego co do prawidłowości
wykonywania tych działań przez wnioskującego;
3) zaświadczenia o odbytych stażach, praktykach, wolontariatach itp. sporządzone przez
osobę zarządzającą podmiotem, w którym taka aktywność wnioskującego miała miejsce,
ze wskazaniem rodzaju aktywności, jej charakteru, czasu trwania, wymiaru godzin, czy
była odpłatna, jakie dokładnie zadania wykonał wnioskujący i jak podmiot wystawiający
zaświadczenia ocenia poprawność wykonania powierzonych wnioskującemu zadań;
4) dyplomy, świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające uzyskanie przez
wnioskującego w procesie uczenia się poza systemem studiów określonej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych np. podczas kursów organizowanych przez
organizacje międzynarodowe, pozarządowe;
2. Dokumentami poświadczającymi wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane
w procesie uczenia się poza systemem studiów, na podstawie których zainteresowany
może wnioskować o potwierdzanie efektów uczenia się na Wydziale Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mogą być także inne niż powyżej wymienione
dokumenty dotyczące osoby zainteresowanej wnioskującej o potwierdzenie efektów
uczenia się, zawierające dane wskazujące w sposób wiarygodny na zakres zdobytej przez
wnioskującego w procesie uczenia się poza systemem studiów wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych.
3. Dokumentami poświadczającymi wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane
w procesie uczenia się poza systemem studiów, na podstawie których zainteresowany
może wnioskować o potwierdzanie efektów uczenia się na Wydziale Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nie mogą być dokumenty wystawione przez samego
wnioskującego.

§2
Wszystkie dokumenty, o których mowa w § 1, na podstawie których zainteresowany
wnioskuje o potwierdzanie efektów uczenia się muszą być przedłożone w formie kserokopii
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wydziałowy Punkt Informacyjny (oryginały
dokumentów należy jednocześnie przedstawić do wglądu, celem dokonania potwierdzenia
za zgodność z oryginałem). Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim. W
razie załączania przez wnioskującego do wniosku kopii dokumentu w języku obcym musi
on przedłożyć uwierzytelnione tłumaczenie oryginału tego dokumentu sporządzone przez
tłumacza przysięgłego danego języka, w którym sporządzony jest dany dokument.
§3
Z dokumentów, o których mowa w § 1, na podstawie których zainteresowany
wnioskuje o potwierdzanie efektów uczenia się musi wynikać o uzyskanie potwierdzenie
efektów uczenia się odnośnie do jakiego przedmiotu (modułu zajęć) wnioskuje dana osoba,
z wyszczególnieniem efektów uczenia się uzyskanych przez nią poza systemem studiów
oraz odpowiadających im efektów kształcenia zdefiniowanych dla określonego przedmiotu
(modułu zajęć). Można wnioskować jedynie o potwierdzenie efektów uczenia się objętych
całością danego przedmiotu; nie jest możliwe wnioskowanie o potwierdzenie efektów
uczenia się obejmujących jedynie część danego przedmiotu.
§4
W odniesieniu do każdego z dokumentów, o których mowa w § 1, na podstawie
których zainteresowany wnioskuje o potwierdzanie efektów uczenia się, wnioskujący musi
wskazać dokładne dane podmiotu, który wystawił dany dokument, w tym z podaniem jego
adresu, maila i numeru telefonu, na tyle dokładne, by możliwe było zweryfikowanie danych
zawartych w dokumencie poprzez kontakt z jego wystawcą.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
prof. dr hab. Wiesława Miemiec
DZIEKAN

