
Zarządzenie nr 26/2016 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  25 lipca 2016 r. 

 

w sprawie niektórych elementów systemu potwierdzania efektów uczenia się 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

Na podstawie § 11 ust. 7 i § 15 ust. 1 uchwały nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów 

uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa elementy systemu potwierdzania efektów uczenia się Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie 

nieuregulowanym w uchwale nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w 

Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o uchwale nr 46/2015, chodzi o uchwałę 

nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim. 

3. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o Wydziale, chodzi o Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

4. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o Wydziałowym Punkcie Informacyjnym 

w sprawach potwierdzania efektów uczenia się chodzi o taki punkt powołany na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie § 

8 ust. 1 uchwały nr 46/2015. 

5. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o Komisji albo Komisji weryfikującej 

efekty uczenia się chodzi o taką Komisję powołaną na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 46/2015. 

 

§ 2 

1. Na wniosek Dziekana kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału wskazują 

pracowników o odpowiedniej wiedzy i kompetencjach, którzy mogą być powoływani w 

skład zespołów do spraw potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Kandydatów do zespołów do spraw potwierdzania efektów uczenia mogą także 

zgłaszać wydziałowy zespół do spraw jakości kształcenia i wydziałowy zespół do spraw 

oceny jakości kształcenia. 

3. Dziekan może powoływać w skład zespołów do spraw potwierdzania efektów uczenia 

się także innych pracowników, niż wskazani w trybie określonym w § 2 ust. 1 i 2, jeśli 

według jego oceny mają odpowiednią ku temu wiedzę i kompetencje. 

 

§ 3 

1. Każdorazowo po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie 

potwierdzania efektów uczenia się Wydziałowy Punkt Informacyjny w sprawach 

potwierdzania efektów uczenia się niezwłocznie informuje o tym fakcie 

przewodniczącego Komisji weryfikującej efekty uczenia się i przekazuje mu złożone 

wnioski. 

2. Komisja weryfikująca efekty uczenia się bada treść wniosku, o którym mowa w § 3 

ust. 1 i odpowiednio do jego zakresu proponuje Dziekanowi skład Zespołu do spraw 

potwierdzania efektów uczenia się, który dokonywać będzie merytorycznej oceny 

danego wniosku. 

3. Dziekan powołuje Zespół do spraw potwierdzania efektów uczenia się, który 

dokonywać będzie merytorycznej oceny danego wniosku (określany dalej jako: 

Zespół). 



4. Zespół, o którym mowa w § 3 ust. 3, dokonuje oceny merytorycznej wniosku o 

wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w terminie 

wskazanym przez Komisję weryfikującą efekty uczenia się, nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia powołania tego Zespołu. 

5. Zespół, o którym mowa w § 3 ust. 3 dokonując oceny merytorycznej wniosku o 

wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się, może wezwać 

wnioskodawcę na rozmowę lub zastosować dodatkowe narzędzia (instrumenty) celem 

ustalenia, czy  zasadne jest potwierdzenie zdobycia przez wnioskodawcę określonych 

efektów uczenia się, w tym Zespół może zarządzić przeprowadzenie stosownego 

egzaminu. Taki egzamin może mieć formę pisemną (opisową, testu, rozwiązania 

kazusów) lub formę ustną. Zespół musi zawiadomić wnioskodawcę na 7 dni przed 

planowanym terminem egzaminu o jego formie, miejscu, czasie i przedmiocie, o 

którego zaliczenie poprzez potwierdzenie efektów uczenia się wnioskuje dana osoba. 

Zawiadomienie może być dokonane drogą listową, mailową lub telefoniczną, 

odpowiednio na adres, mail lub numer telefonu podany przez wnioskującego. 

Tożsamość zgłaszającego się na egzamin musi zostać przez niego potwierdzona 

wylegitymowaniem się dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem 

(dowodem osobistym lub paszportem). Z przeprowadzonego egzaminu Zespół 

sporządza protokół.  

Protokół ten w przypadku egzaminu ustnego musi zawierać podanie czasu i miejsca 

egzaminu, składu Zespołu, odnotowanie faktu sprawdzenia tożsamości egzaminowanego i 

opis dokumentu, na podstawie którego potwierdzono tę tożsamość, a także wskazanie 

zadanych wnioskującemu pytań i ocenę jego odpowiedzi na poszczególne pytania z krótkim 

uzasadnieniem. Protokół ten stanowi załącznik do rekomendacji Zespołu, o której mowa w 

§ 3 ust. 6.  

W przypadku egzaminu pisemnego protokół musi zawierać podanie czasu i miejsca 

egzaminu, składu Zespołu, odnotowanie faktu sprawdzenia tożsamości egzaminowanego i 

opis dokumentu, na podstawie którego potwierdzono tę tożsamość, a także jako załącznik 

pracę pisemną napisaną przez wnioskującego oraz jej ocenę przez Zespół z krótkim 

uzasadnieniem. Protokół ten wraz z pisemną pracą wnioskującego i jej oceną stanowi 

załącznik do rekomendacji Zespołu, o której mowa w § 3 ust. 6.  

6. Zespół do spraw potwierdzania efektów uczenia się sporządza na piśmie 

rekomendację co do zasadności i zakresu potwierdzenia efektów uczenia się w danym 

przypadku i niezwłocznie przekazuje ją Komisji weryfikującej efekty uczenia się.  

 

§ 4 

Na podstawie § 12 uchwały nr 46/2015 Komisja weryfikująca efekty uczenia się albo 

zatwierdza projekt rekomendacji sporządzony przez Zespół, albo kieruje go do modyfikacji 

przez Zespół, formułując jednocześnie wiążące dla Zespołu wytyczne w tym zakresie. 

Zespół bez zbędnej zwłoki w terminie wyznaczonym przez Komisję weryfikującą efekty 

uczenia się opracowuje i przedkłada tej Komisji zmodyfikowany projekt rekomendacji, 

który podlega ponownemu nadaniu Komisji. Zaakceptowany przez Komisję projekt 

rekomendacji stanowi podstawę przygotowania przez Wydziałowy Punkt Informacyjny w 

sprawach potwierdzania efektów uczenia się projekt decyzji Dziekana w sprawie uznania 

efektów uczenia się. 

 

§ 5 

Komisja weryfikująca efekty uczenia się i Zespoły do spraw potwierdzania efektów 

uczenia się, przyjmują swoje stanowiska, rekomendacje itp., o których mowa w niniejszym 

Zarządzeniu, bezwzględną większością głosów. 

 

§ 6 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

dr hab. Artur Kozłowski, prof. nadzw. UWr  

    D Z I E K A N 
 (pełnomocnictwo) 

 


