ZARZĄDZENIE nr 19/2015
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
W WARSZAWIE
z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie: określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze
potwierdzania efektów uczenia się

Działając na podstawie §20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
oraz Uchwały nr 4/06/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia
23 czerwca 2015 r. w sprawie określenie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, a także
w zgodzie z art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zarządzam co
następuje:
§1
Określam wzory wymienionych dokumentów, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:
1. Wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, składany przez kandydata na studia do dziekana
właściwego wydziału, za pośrednictwem sekretariatu rektora WSEiZ – załącznik nr 1;
2. Protokołu z weryfikacji efektów uczenia się modułu kształcenia – załącznik nr 2;
3. Protokołu kierunkowej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się – załącznik nr 3;
4. Indywidualnego planu studiów – załącznik nr 4.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2015 r.

Rektor

doc. dr Monika Madej

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora WSEiZ
Nr 19/2015 z dnia 30 października 2015

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
UZYSKANYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW
Dziekan Wydziału
………………………………………………………..
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Imię i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
(jeżeli inny)
Telefon kontaktowy

E-mail

Nr dowodu osobistego

Proszę o weryfikację i potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów,
odpowiadających efektom kształcenia dla:
Kierunku: …………………………………
Stopnia: …………………………………..
O profilu: ………………………………….
prowadzonym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Potwierdzenie efektów kształcenia, wraz z innymi wymaganymi i przedłożonymi przez mnie dokumentami,
stanowić będzie podstawę do ubiegania się przeze mnie o przyjęcie na studia prowadzone na tym kierunku,
1
w formie: stacjonarnej/niestacjonarnej ; w roku akademickim: ………………………….
Efekty uczenia się uzyskane poza systemem studiów planuję wykazać w odniesieniu do następujących modułów
kształcenia, realizowanych na kierunku:
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Liczba ECTS

Załączniki dokumentujące efekty uczenia się:
1. Curriculum Vitae
2. Świadectwo dojrzałości
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….

……………………………………………………..
Data i podpis kandydata

1

niepotrzebne skreślić

Oświadczenia do wniosku

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z organizacją potwierdzania efektów uczenia się, obowiązującą
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i określoną przez Senat WSEiZ uchwałą nr 4/06/2015
z dnia 23 czerwca 2015 r. i akceptuję jej treść.

2. Oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie informacje i dokumenty są prawdziwe oraz zgodne
ze stanem faktycznym.

3. Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej.
……………………………………………………..
Data i podpis kandydata

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.zm.)
wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celu przeprowadzenia procedury
potwierdzenia efektów uczenia się i podjęcia studiów wyższych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.

……………………………………………………..
Data i podpis kandydata

2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora WSEiZ
Nr 19/2015 z dnia 30 października 2015

PROTOKÓŁ
z weryfikacji efektów uczenia się modułu kształcenia
Imię i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
przystąpił w dniu …………………………………, przed nauczycielem odpowiedzialnym za realizację modułu
kształcenia w WSEiZ: ………………………………………………………………………………………………………………………….,
do potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów dla modułu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa modułu i liczba punktów ECST)

na kierunku: …………………………………………………………………….; stopniu:
profilu:……………………………………………………..;
prowadzonym na Wydziale …………………….……………………………WEiZ

……………………………………,

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się objęła:
Odniesienie do efektu
kształcenia zdefiniowanego
dla modułu

Opis efektów uczenia się poza
systemem studiów

Metody weryfikacji

Ocena efektu

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono potwierdzić/nie potwierdzić2, że efekty uczenia się
osiągnięte przez kandydata poza systemem studiów zbieżne są z efektami kształcenia
wnioskowanego modułu kształcenia.

……………………………………………………..
Data i podpis nauczyciela

2

Niepotrzebne kreślić

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora WSEiZ
Nr 19/2015 z dnia 30 października 2015

PROTOKÓŁ
KIERUNKOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Imię i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
Kierunkowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w składzie:
przewodniczący: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
członek Komisji: …………………………………………………………………………………………………………………………………
członek Komisji: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
działając na podstawie §5 i 6 uchwały nr 4/06/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów
uczenia się, po rozpoznaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem
studiów, Komisja potwierdza efekty uczenia się w zakresie modułów kształcenia wymienionych
poniżej, w ramach studiów ………………………… stopnia, o profilu ………………………………………,
na kierunku…………………………………… prowadzonym przez Wydział ………………………………………………
WSEiZ, przyznając następującą liczbę punktów ECTS i oceny:
Nazwa modułu kształcenia

Podpis przewodniczącego Komisji:
Podpis członków Komisji:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Liczba ECTS

Ocena

