Zarządzenie Nr 120/2015
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów
potwierdzających efekty uczenia się
Na podstawie art. 66 ust. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 4
ust. 4, § 10 ust. 2 i § 12 ust. 3 Uchwały Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w
Uniwersytecie Wrocławskim zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu właściwego dokumentowania procesu potwierdzania efektów uczenia
się, przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w
Uniwersytecie Wrocławskim, wprowadza się do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim
następujące dokumenty:
1) wzór wykazu przedmiotów (modułów zajęć) i praktyk objętych
potwierdzaniem efektów uczenia się na wydziale, stanowiący Załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, stanowiący Załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wzór decyzji potwierdzającej efekty uczenia się wydawanej przez dziekana,
stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) wzór decyzji odmawiającej potwierdzenia efektów uczenia się wydawanej
przez dziekana, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) wzór decyzji utrzymującej w mocy decyzję dziekana w sprawie
potwierdzenia efektów uczenia się wydawanej przez Rektora, stanowiący
Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) wzór decyzji uchylającej decyzję dziekana w sprawie potwierdzenia efektów
uczenia się wydawanej przez Rektora, stanowiący Załącznik Nr 6 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds.
Nauczania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
NA WYDZIALE …………………………………………………….…………………………..

Kierunek studiów/program kształcenia: ……………………………………………………………..…………………….
Poziom kształcenia: ……………………………………………………………………………………………………..…………….
(studia I stopnia/studia II stopnia/jednolite studia magisterskie)**
Profil kształcenia:

…………………………………………………………………………………………..……………………...
(profil ogólnoakademicki/praktyczny)**

Forma studiów:

……………………………………………………………………………………………………………………
(studia stacjonarne/niestacjonarne)**

Lp.

Przedmiot (moduł zajęć)/ praktyki

* moduł zajęć (zajęcia lub grupy zajęć)
** wpisać właściwe
***) należy wpisać symbole:
W -kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych

Efekty kształcenia***

Punkty ECTS

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia ………..…………
nr wniosku*) ……………/20…….

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Dziekan Wydziału …………………………………………………………..………
Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Dane osobowe Wnioskującego:
1. Imię: ………………………………………………………….………………………...….
2. Nazwisko: ……………………………………………………………..……….….…....
3. PESEL: ……………………………………………………
4. Adres korespondencyjny:
kod pocztowy: ………………………. miejscowość:…………………….………………………………….…….…......
ulica:………………………………………………………………………..…......numer domu/mieszkania ……………
5. Dane kontaktowe:
numer telefonu: ………………………………………………………......
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.
Dowód dokonanej w całości opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się – w załączeniu.
IV. Wniosek
Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr 46/2015 Senatu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim wnoszę o potwierdzenie niżej
wymienionych efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla modułów
zajęć przewidzianych w ww. programie kształcenia.

V. Uzasadnienie złożenia wniosku:
Mając na uwadze treść sylabusów następujących przedmiotów (modułów zajęć)/praktyk:
1/ …………………………………..…………..
2/ ………………………………………………..
3/ ……………………..………………………..
4/ …………………….…….…………………..
stwierdzam, iż osiągnęłam/osiągnąłem następujące efekty uczenia się w odniesieniu do efektów
kształcenia zdefiniowanych dla wyżej wymienionych przedmiotów(modułów zajęć)/praktyk:
Efekty uczenia się uzyskane
poza systemem studiów

Efekty kształcenia zdefiniowane dla
przedmiotu (modułu zajęć)

Lp.

przedmiot
(moduł zajęć)

Dokument
potwierdzający uzyskane
efekty uczenia się

1
2
3
4

VI. 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 Wydziałowy Punkt Informacyjny)
1/ ……………………………………………………………………………………..
2/ ……………………………………………………………………………………..
3/ ……………………………………………………………………………………..

Oświadczam że znam i rozumiem wszystkie unormowania dotyczące potwierdzania efektów uczenia się
w Uniwersytecie Wrocławskim oraz stwierdzam, że niniejszy wniosek jest kompletny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przeprowadzanej procedury,
stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 z późn. zm.).
………………………………………………..……………………………..………..
(data i czytelny podpis wnioskującego)
Przez moduł zajęć należy rozumieć zajęcia lub grupy zajęć.
*) numer nadaje Wydziałowy Punkt Informacyjny
**) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław, r – m – d
……………………………………………………………
(podstawowa jednostka organizacyjna)

Nr …../……/ ……
Pan/Pani*
……………………………………..
………….………………………….
DECYZJA
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się
Na podstawie art. 170f w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 5 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 oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
267 z późn. zm.), po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie potwierdzenia
efektów uczenia się, nr wniosku ……………
potwierdzam
efekty uczenia się w zakresie przedmiotów (modułów zajęć)/ praktyk przewidzianych dla programu
kształcenia na studiach (pierwszego stopnia/drugiego stopnia)/jednolitych studiach magisterskich*),
o profilu ogólnoakademickim/praktycznym*) realizowanych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*)
przez ………….……………………………………………..……….……………………………………………………………..…………………..……
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku …………………………………………………………………………
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym organizację
potwierdzania efektów uczenia się określa Senat Uczelni. W § 5 ust. 1 i ust. 6 Uchwały Nr 46/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania
efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim postanowiono, iż decyzję w sprawie potwierdzenia
efektów uczenia się podejmuje Dziekan podstawowej jednostki organizacyjnej na podstawie
rekomendacji przedstawionej przez powołaną Komisję weryfikującą efekty uczenia się oraz Zespołu ds.
potwierdzania efektów uczenia się.
Po zapoznaniu się z Pani/Pana wnioskiem i przeprowadzonym w tym zakresie postępowaniem,
potwierdzam efekty uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla następujących
przedmiotów ( modułów zajęć) wraz z przypisanymi punktami ECTS:
1/ …………………………………
2/ ..……………………………….
3/ …………………………………
Decyzja w niniejsze sprawie traci ważność z dniem ……………………………………………………………………………..
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.
POUCZENIE
Od niniejszej Decyzji przysługuje Pani/Panu wniesienia uzasadnionego odwołania do Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału ………………………………………………….w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

………………………………….
podpis Dziekana

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław, r – m – d
……………………………………………………………
(podstawowa jednostka organizacyjna)

Nr …../……/ ……
Pan/Pani*
……………………………………..
………….………………………….
DECYZJA
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się
Na podstawie art. 170f w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 5 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 oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
267 z późn. zm.), po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie potwierdzenia
efektów uczenia się, nr wniosku ……………
odmawiam
potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie przedmiotów (modułów zajęć)/ praktyk przewidzianych
dla programu kształcenia na studiach (pierwszego stopnia/drugiego stopnia)/jednolitych studiach
magisterskich*),
o
profilu
ogólnoakademickim/praktycznym*)
realizowanych
w
formie
stacjonarnej/niestacjonarnej*)
przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku …………………………………………………………………………
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, organizację
potwierdzania efektów uczenia się określa Senat Uczelni. W § 5 ust. 1 i ust. 6 Uchwały Nr 46/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania
efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim postanowiono, iż decyzję w sprawie potwierdzenia
efektów uczenia się podejmuje Dziekan podstawowej jednostki organizacyjnej na podstawie
rekomendacji przedstawionej przez powołaną Komisję weryfikującą efekty uczenia się oraz Zespołu ds.
potwierdzania efektów uczenia się.
Po zapoznaniu się z Pani/Pana wnioskiem i przedstawionych rezultatów pracy Komisji weryfikującej
efekty uczenia się oraz Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się nie znajduję podstaw do
potwierdzenia
efektów
uczenia
się,
ze
względu
na
następujące
okoliczności:
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
Decyzja w niniejsze sprawie traci ważność z dniem …………………………………………………...…………………………..
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.
POUCZENIE
Od niniejszej Decyzji przysługuje Pani/Panu wniesienia odwołania do Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału ………………………………………………….w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.

………………………………….
podpis Dziekana

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław, r – m – d
……………………………………………………………
(podstawowa jednostka organizacyjna)

Nr …../……/ ……
Pan/Pani*
……………………………………..
………….………………………….
DECYZJA
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się
Na podstawie art. 170f w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 14 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 oraz art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie
potwierdzenia efektów uczenia się, nr wniosku ……………
utrzymuję w mocy
decyzję nr ……….. z dnia …………... w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez Dziekana
Wydziału …………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym, organizację
potwierdzania efektów uczenia się określa Senat Uczelni. W § 5 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 postanowiono, że decyzje w sprawie potwierdzania efektów
uczenia się podejmuje Dziekan. Zgodnie z § 14 ust. 1 wymienionej wyżej uchwały organem
odwoławczym od decyzji Dziekana w sprawie potwierdzania efektów uczenia się jest Rektor.
Po zapoznaniu się z Pana/Pani odwołaniem i przeprowadzonym w tym zakresie postępowaniem
utrzymuję w mocy decyzję nr ………….. z dnia ………….….. wydaną przez Dziekana Wydziału
………………………………………………………………………………………………………………..………..
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla następujących przedmiotów (modułów zajęć):
1/ ..............................................,
2/ ……………………………………………………..,
3/ ………………………………………………………
przewidzianych
dla
programu
kształcenia
na
studiach
(pierwszego
stopnia/drugiego
stopnia)/jednolitych
studiach
magisterskich*),
o
profilu
ogólnoakademickim/praktycznym*)
realizowanych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*) na kierunku ……………………………………………………...
prowadzonym przez Wydział ………………………………………………………………………………………………………………..…….
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)
stwierdzam, iż decyzja Dziekana Wydziału ………………………………………………………………………………………………………………..
jest prawidłowa, zaś zarzut podniesiony w odwołaniu
nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.
Decyzja jest ostateczna.
Od niniejszej decyzji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław pok. 238 II piętro).

………………………………………..
podpis Rektora

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, r – m – d
……………………………………………………………
(podstawowa jednostka organizacyjna)

Nr …../……/ ……
Pan/Pani*
……………………………………..
………….………………………….
DECYZJA
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się
Na podstawie art. 170f w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 14 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 oraz art. 104 i 138 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
267 z późn. zm.), po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie potwierdzenia
efektów uczenia się, nr wniosku ……………
uchylam
decyzję nr …….. z dnia …………….. w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez Dziekana
Wydziału …………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………….……..
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym, organizację
potwierdzania efektów uczenia się określa Senat Uczelni, z kolei § 5 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 stanowi, że decyzje w sprawie potwierdzania
efektów uczenia się podejmuje Dziekan. Zgodnie z § 14 ust. 1 wymienionej wyżej uchwały organem
odwoławczym od decyzji w sprawie potwierdzania efektów uczenia się jest Rektor.
W dniu
………………… wniósł/ła Pan/Pani odwołanie, w którym wskazał/ła Pan/Pani, że:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Organ odwoławczy uznał przedstawione argumenty za zasadne i tym samym uchylił zaskarżoną
decyzję
nr
……………………………….
z
dnia
…………………………….
Dziekana
Wydziału
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.
Decyzja jest ostateczna.
Od niniejszej decyzji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław pok. 238 II piętro).

………………………………………..
podpis Rektora

