
Uchwala nr 1769

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie organizacii potwierdzania efektdw ucx,enia sig

w (Jniwersytecie w BialYmstoku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 46 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku ustala zasady, warunki i tryb potwierdzania efekt6w uczenia sig

uzyskanych poza lbrmalnym systemem ksztalcenia oraz spos6b powolywania i tryb dzialania

komisji weryfikuj4cych efekty uczenia siE.

$r
Efekty uczenia sig s4 potwier dzane przez UniwersJtet w Bialymstoku w zakresie

odpowiadaj4cym efektom ksztalcenia zawartym w programie ksztalcenia okreslonego

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia.

$2
l. Potwierdzanie efekt6w uczenia sig zdobytych poza edukacj4 formaln4 jest procesem

weryfikacji wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych, uzyskanych poza systemem

edulacji formalnej, przeprowadzanym w celu zaliczenta okre6lonych modul6w ksztalcenia

wraz z przypisanymi do nich efektami ksztalcenia otaz liczb4 punkt6w ECTS

przewidziinych w programie ksztalcenia okreSlonego kierunku, poziomu i profilu

ksztalcenia.
2. Do potwierdzania efekt6w uczenia sig na danym kierunku studi6w, poziomie i profilu

ksztalcenia jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni posiadaj4ca co

najmniej pozytywnE oceng programow4 na tym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia.

3. W przypidku nieprzeprowadzenia oceny, o kt6rej mowa w ust 2 na danym kierunku

studiOw, do potwierdzenia efekt6w uczenia sig upowa'Zniona jest podstawowa jednostka

organizacyjni posiadaj4ca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora

w iakesie'obsziru ksztalcenia i dztedziny, do kt6rych przyporz4dkowany jest ten kierunek

studi6w.

$3
Realizacja procesu potwierdzania efekt6w uczenia si9 powinna przebiegat z uwzglgdnieniem

nastEpuj4cych zasad:

l) iachowania wla6ciwych standard6w jakoSci na kazdym etapie procesu potwierdzanta

efekt6w uczenia sig, w tym standard6w w zakresie dokumentowania efekt6w uczenia sig

i kryteri6w oceny prawidlowoSci zlo2onej dokumentacji,

2) zachowania wymogu przestrzegania prywatnosci os6b ubiegajqcych si9 o przeprowadzenie

procedury potwierdzenia elekt6w uczenia si9,



i) okreSlenia jasnych kryteri6w, metod i narzgdzi weryfikacji efekt6w uczenia sig dla danej

kwalifikacji oraz ich udostgpnienia wszystkim zainteresowanym stronom,

zapewnienia wlaSciwych mechanizm6w indywidualnego doradztwa,

odpowiedzialno5 ci za przebieg procesu walidacji oraz podejmowane w wyniku tego

procesu decyzje.

$4
Efekty uczenia sig mog4 zosta6 potwierdzone:
l) osobie posiadajqcej Swiadectwo dojrzaloSci i co najmniej pi96 lat doSwiadczenia

zawodowego - w przypadku ubiegania sig o przyjgcie na studia pierwszego stopnia lub
jednol ite studia magisterskie.

2) osobie posiadajqcej tytul zawodowy licencjata lub r6wnorzgdny i co najmniej fizy lata

doSwiadczenia zawodowego po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia w przypadku

ubiegania sig o przyjgcie na studia drugiego stopnia,
3) osobie posiadaj4cej tytul zawodowy magistra lub inny r6wnorzgdny i co najmniej dwa

lata doSwiadczenia zawodowego po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia lub
jednolitych magisterskich - w przypadku ubiegania sig o przyjqcie na kolejny kierunek

studi6w pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku absolwent6w kolegi6w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi6w jqzyk6r'

obcych oraz kolegi6w pracownik6w sluZb spolecznych przystgpuj4cych do potwierdzenia

efekt6w uczenia sig nie jest wymagane spelnienie warunk6w pigcioletniego doSwiadczenia

zawodowego.
W wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig moZna zaliczyi studentowi nie wigcej niz 50%o

punkt6w ECTS przypisanych programowi ksztalcenia okre5lonego kierunku, poziomu

i profilu ksztalcenia.
Liczba student6w przyjgtych na dany kierunek, poziom i profil ksztalcenia na podstawie

najlepszych wynik6w uzyskanych w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig, nie moze

by6 wigksza niz 20Vo og6lnej liczby student6w na tym kierunku, poziomie i profil;
ksztalcenia.

Organizacja przeprowadzania proccsu potwierdzania efekttiw uczenia si9 osi4gnigfych
poza systcmem edukacji formalnej

$

l. Proces potwierdzania ef'ekt6w uczenia
dokumentacjg, oceng i poSwiadczenie.

obejmuje cztety etapy: identyfikacjg,

ldentyfikacja efekt6w uczenia sig polega na rozpoznaniu przez upraumion4 jednostkg

wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencj i spolecznych, kt6re zdobyla osoba ubiegaj4ca sig o ich
potwierdzenie w dotychczasovrrym procesie uczenia sig. Identyfikacja ptzebiega ze

wsparciem doradcy zawodowego Centrum Edukacji Ustawicznej i pozwala wskazai ju2

nabyte i potwierdzone efekty uczenia sig, efekty uczenia sig, kt6re wymagajq
potwierdzenia, a takze ewentualne braki w procesie uczenia sig, kt6re nalezy uzupeini6.

Dokumentac.ia efekt6w uczenia sig to zgromadzenie dowod6w zwiqzanych z nabytymi

efektami (w fbrmie portfolio, certyfikat6w, zaiwiadczeh o odbytych praktykach, staZach,

szkoleniach itp.).
Ocena procesu uczenia siE polega na weryfikacji efekt6w uczenia sig uzyskanych poza

edukacj4 formaln4 i odniesienia ich do efekt6w ksztalcenia zdefiniowanych dla modul6w
ksztalcenia okreslonego kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia, niezbgdnych do zdobycia

danei kwalifikacii.
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Poswiadczenie wynik6w efekt6w uczenia sig polega na zaliczeniu okreslonych modul6w

ksztalcenia oraz przyznaniu okeslonej liczby punkt6w ECTS. Poswiadczenie efekt6w

uczenia sig odbywa sig bez koniecznoSci uczestnictwa w zajgciach dydaktycznych

przewidzianych w programie ksztalcenia okreSlonego kierunku, poziomu i profilu studi6w.

$6
Jednostkami odpowiadajqcymi za przeptowadzenie poszczeg6lnych etap6w procesu

potwierdzania efekt6w uczenia sig s4: Centrum Edukacji Ustawicznej, Wydzialowy Doradca

ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig, Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne oraz

Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. potwierdzania efekt6w uczenia si9.

Centrum Edukacji Ustawicznej odpowiada w szczeg6lnoici za"

l) przyjmowanie wniosk6w od kandydat6w ubiegaj4cych sig o potwierdzenie efekt6w

uczenia sig oraz sprawdzenie pod wzglgdem formalnym zgodnodci przedloZonej wraz

z wnioskiem dokumentacji z wymogami okreSlonymi ptzezUczelnig'
2) prowadzenie rejestru wniosk6w,
3) udzielanie wnioskodawcom informacji

obowi4zuj 4cych procedur,
4) dokonanie wstqpnego rczpoznan\a polrzeb

potwierdzania efekt6w uczenia sig.

5) wstgpne rozpoznanie osi4gnigtych efekt6w uczenia sig wnioskodawcy w odniesieniu do

przedstawionych oczekiwari i program6w ksztalcenia,
6) pomoc w zakresie uzupelnienia portfolio,
7) zapewnienie wsparcia doradcy zawodowego w ustaleniu wsp6lnie z wnioskodawc4

wstgpnej propozycji programu ksztalcenia, dla kt6rego zasadne bqdzie przeprowadzenie

procesu potwierdzania efekt6w uczenia sig,

8) przekazanie zgromadzonej dokumentacji wraz z zaiwiadczeniem o spelnieniu

wymog6w okreSlonych w art. l70g ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym do

wlaSciwego Wydzialowego Doradcy ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig. Wztrr

zalwiadczenia okreSla Zal4cznik nr I do niniejszej Uchwaly,
9) wsp6lpraca z Wydzialowymi Doradcami ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig,

l0) sporz4dzenie sprawozdania z przebiegu potwierdzania efekt6w uczenia sig

przeprowadzonych w danym roku akademickim, we wsp6lpracy z podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi i p rzekazywanie go wraz z protokolem Rady Programowej

Centrum Edukacji Ustawicznej Uczelnianemu Zespolowi ds. Jakosci Ksztalcenia do

dnia 30 listopada kaZdego roku akademickiego.
3. Wydzialowy Doradca ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig odpowiada w szczeg6lnosci za:

l) weryfikacjg deklaracji wnioskodawcy odnosnie programu ksztalcenia, w odniesieniu do

kt6rego maj4 by6 potwierdzane efekty uczenia sig,

2) identyfikacjg, wsp6lnie z wnioskodawc4, modul6w ksztalcenia, dla kt6rych moZliwe

byloby potwierdzenie efekt6w uczenia sig,

3) w przypadku zidentyfikowania efekt6w uczenia sig, kt6rych brak skutkuje

niemoZliwoSci4 zaliczenia pelnego modulu ksztalcenia w rozumieniu $ 2 ust. I'
przedstawienie wnioskodawcy moZliwoSci ich uzupelnienia,

4) wydanie zaSwiadczenia o spelnieniu warunk6w dopuszczajqcych do uczestnictwa

w procesie potwierdzania efekt6w uczenia sig, zgodnie z wzorem okreSlonym

w Zal4cznlkt nr 2 do niniejszej Uchwaly.
5) przekazanie dokumentacji wnioskodawcy do Dziekana Wydzialu.

4. Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne dokonuj4 oceny, w jakim stopniu osi4gnigte przez

wnioskodawca efekty uczenia sig odpowiadaj4 efektom ksztalcenia okreSlonym dla

rozpatrywanych modul6w ksztalcenia.

na temat program6w ksztalcenia oraz

i mo2liwoSci wnioskodawcy dotycz4cych



5. Kierunkowe Komisje weryfikacyjne, w zaleZnoSci od charakteru wniosku oraz

zdefiniowanych dla poszczeg6lnych modul6w efekt6w ksztalcenia i metod ich weryfikacji.

przygotowuj4 stosowne navgdz\a do ich potwierdzania.

6. Prieprowadzone przez Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne postgpowanie w zakesie

potwierdzania efekt6w uczenia sig jest dokumentowane w formie protokolu. wz6r
protokolu okreSla Zal4cznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.

7 . Po zakohczeniu procedury Kierunkowa Komisja weryfikacyjna wydaje decyzjg w sprawie

potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia efekt6w uczenia sig. Decyzjg podpisuje jej

przewodnicz4cy. Wzory decyzji okreslajq Zal4czntki nr 4 i 4a do niniejszej Uchwaly'
g. wydzialowego Doradca ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig powoluje Dziekan na okres

kadencj i wladz wydzialu.
9. Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne powolywane s4 przez Dziekana kaZdorazowo na

wniosek wydzialowego Doradcy ds. efekt6w uczenia sig. w sklad Kierunkowych Komisji
weryfikacyjnych wchodz4: przewodnicz4cy, przedstawiciele nauczycieli akademickich

zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studi6w reprezentujqcych specjalnosci

odpowiadaj4ce potwierdzanym efektom uczenia siE. w pracach Komisji uczestniczy

w charakterze obserwatora student wskazany przez wydzialowy organ samorz4du

studenckiego.
10. Wnioskodawcy kwestionuj4cemu wyniki postgpowania potwierdzajEcego efekty uczenia

sig przeprowadzonego przez Kierunkowq Komisjg Weryfikacyjn4, przysluguje prawo

wniesienia odwolania do Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. potwierdzania efekt6w

uczenia sig w terminie l4 dni od daty otrzymania decyzji, o kt6rej mowa w ust. 7.

I 1. Decyzja Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig jest

ostateczna. Decyzjg podpisuje jej przewodnicz4cy.

12. Wzory decyzji Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig

okre!;laj1 Zalqczniki nr 5 i 5a do niniejszej Uchwaly.
13. W sklad Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig,

powolanej przez Rektora na okres kadencji wladz Uczelni, wchodz4:

1) Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich,
2) Pelnomocnik Rektora ds. jakoSci ksztalcenia,
3) Pelnomocnik Rektora ds. Centrum Edukacji Ustawicznej.

4) dw6ch samodzielnych nauczycieli akademickich reprezentuj 4cych minimum kadrowe

danego kierunku studi6w, wskazywanych kaZdorazowo ptzez Dziekana Wydzialu,

5) przedstawiciel student6w - czlonek Uczelnianego Zespolu ds. Jakosci Ksztalcenia,

w charakterze obserwatora.

Procedura potwierdzania efekt6w uczenia si9

87
l. Osoba deklaruj4ca chgd przyst4pienia do procedury potwierdzania efekt6w ksztalcenra

sklada nastgpuj4ce dokumenty:
I ) wniosek o potwierdzenie efekt6w uczenia sig zdobytych poza edukacj4 formaln4. Wz6r

wniosku okrella Zal4cznik nr 6 do niniejszej Uchwaly,
2) dokumenty potwierdzaj4ce uzyskane kwalifikacje w wyniku ksztalcenia formalnego,

o kt6rych mo\.va w $ 4 ust. 1i2,
3) dokumenty poswiadczajqce staz pracy oraz doswiadczenie zawodowe zdobyte podczas

Swiadczenia pracy oraz podczas staZy zawodowych,
4) podanie o przyjgcie na okreslony program ksztalcenia (lub na okrellony kierunek,

poziom, profil i formg ksztalcenia),
5) potwierdzenie wniesienia oplaty wstgpnej, o kt6rej mowa w $ 9 ust.1 pkt l.



3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, wnioskodawca sklada do centrum

Edukacji Ustawicznej.
podanie, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 4, wnioskodawca sklada do odpowiedniego Dziekana,

po wydaniu przez wydz\alowego Doradca ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig

iaSwiidczenia- o spelnieniu warunk6w dopuszczaj4cych do uczestnictwa w procesie

potwierdzania efekt6w uczenia sig.

$8
l. W ramach procedury potwierdzania efekt6w uczenia si9 weryfikowane s4 efekty uczenia sig

z zakresu wiedzy, umiejgtnosci i kompetencji spolecznych. Efekty uczenia sig

zidentyfikowane dla kazdej kategorii potwierdzane sq odpowiednimi metodami

i narzgdziami.
2. proceiowi potwierdzania podlegaj4 efekty uczenia sig w odniesieniu do efekt6w ksztalcenia

zdefiniowanych dla kazdej z form zajgt wystgpuj4cych w ramach danego modulu'

3. Je2eli modul sklada sig z kilku odrgbnych przedmiot6w moZliwe jest zaliczenie wszystkich

przedmiot6w lub czgSci z nich.
4. N,4cznaliczba punkt6w ECTS uzyskanych w trybie potwierdzania efekt6w uczenia sig nie

moze przekroczyi 50% wszystkich punkt6w przewidzianych w programie ksztalcenia dla

danego poziomu i profilu ksztalcenia.
5. W przypadku wskazania przez wnioskodawca modul6w ksztalcenia, kt6rych l4czna liczba

punkt6w ECTS przekracza 50%o punkt6w ECTS przypisanych programowi studi6w,

procedurg potwierdzania efekt6w ksztalcenia uznaje sig za zakoiczon4 w momencie

uzyskania przez wnioskodawcQ potwierdzenia 50% efekt6w uczenia si9.

6. Potwierdzenie efekt6w uczenia sig dla okreslonego modulu ksztalcenia przeprowadza

w formie egzaminu Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna-
7. Koricowym etapem procesu potwierdzania efekt6w uczenia sig jest wystawienie ocen

odnoszqcych sig do kazdego modulu ksztalcenia/przedmiotu podlegaj4cego zaliczeniu.

8. Wynik egzaminu jest ustalany wedlug skali ocen okreSlonej w Regulaminie studi6w. Ocena

przynajmniej dostatecznajest podstaw4 do potwierdzenia odpowiednich efekt6w ksztalcenia

poprzez zaliczenie modulu/przedmiotu wraz z przypisaniem mu wlaSciwej liczby punkt6w

ECTS. Ocena negatywna lub nieprzyst4pienie do egzaminu skutkuje negatywnym

rozpatrzeniem wniosku w zakresie potwierdzenia danego efektu uczenia sig.

9. Zal\czenie modul6w ksztalcenia w wyniku procesu potwierdzenia efekt6w uczenia si9 przez

Kierunkow4 Komisjg Weryfikacyjn4 dokumentowane jest w protokole, o kt6rym mowa

wd6ust.6.
10. Zaliczenie modulu ksztalcenia/przedmiotu w wyniku procesu potwierdzania efekt6w

uczenia sig uwzglgdniane jest w protokolach zaliczeft, karcie okresolrych osi4gnigi

student6w oraz Uniwersyteckim Systemie Obslugi Studi6w (USOS) wraz ze stosown4

adnotacia.
ll. Oceny uzyskane w procesie potwierdzania efekt6w uczenia sig s4 wliczane do Sredniej ocen

wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studi6w lub zaliczenia pelnego cyklu

ksztalcenia.
Moduly ksztalcenia-/przedmioty zaliczone w procedurze potwierdzania efekt6w uczenia sig

uwzglgdniane sq w punkcie 4.3 Suplementu do dyplomu.
Dokumentacjg sporz4dzon4 w zwi4zku z prowadzon4 procedur4 potwierdzania efekt6w

uczenia sig dolqcza sig w oryginale do akt studenta, a kopie tej dokumentacji przechowuje

wjednostce organizacyjnej odpowiadaj4cej za ptzeprowadzenie tej procedury.

t2.

I J.



OPlatY

$e
1. Osoba ubiegaj4ca sig o potwierdzenie efekt6w uczenia sig wnosi:

l) optatg wstgpn4 za przeptowadzenie procedury, o kt6rej mowa w $ 6 ust 2 pkt 1' 3-9,

dokonanej przez Centrum Edukacji Ustawicznej,

2) oplatg za przeprowadzenie potwierdzenia efekt6w uczenia sig przez Kierunkowe

Komisje Weryfikacyjne ustalan4 indywidualnie dla kazdego wnioskodawcy na

podstawie kalkulacji uwzglEdniaj4cej koszty tej procedury.

2. WysokoSi oplaty zaprzeprowadzenie procedury, o kt6rej mowa w ust.1 pkt 1 ustala, na dany

roI akademicki, Rektor na podstawie kalkulacji koszt6w przed]o 2on€1 przez Pelnomocnika

Rektora ds. Centrum Edukacji Ustawicznej.

3. WysokoS6 oplaty, zaprzeprowadzenie procedury, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Rektor

na podstawie wysokoSci Sredniej stawki godzinowej modulu ksztalcenia./przedmiotu

okreslonej dla poszczeg6lnych kierunk6w, poziom6w i profili ksztalcenia studi6w

stacjonarnych przez radg wydzialu dla cyklu ksztalcenia rozpoczynq4cego sig w danym

roku akademickim.
4. Szczeg6lowe warunki odplatnoSci za procedurg potwierdzania efekt6w uczenia sig

przeprowadzan4 przez Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne okredla umowa pomigdzy

U"ritnia a wnioslodawc4 zawierana po przekazaniu przez Centrum Edukacji Ustawicznej

dokumentacji Wydzialowemu Doradcy ds. potwierdzania efekt6w uczenia si9. Wz6r umouy

slanowi Zal1cznik nr 7 do niniejszej Uchwaly.

2.

Rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efckt6w uczenia sig

$10
Pozytywny wynik postgpowania przeprowadzonego przez Kierunkow4 Komisjq

Werylikacyjn4 w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia sig jest podstaw4 do tozpatrzenia

podania w sprawie przyjgcia na okreslony kierunek, poziom, profil i formg studi6w. Decyzjg

w tej sprawie podejmuje Dziekan z zastrzezeniem $ 4 ust. 4

Dziekan w decyzji, o kt6rej mowa w ust. I wskazuje:

I ) kierunek, poziom, profil, formg i etap studi6w (semestr i rok studi6w), na kt6ry kandydat

zostal przyjQty,
2) moduly ksztalcenia.iprzedmioty zaliczone na podstawie wynik6w potwierdzenia efekt6w

uczenia sie.

1.

3) moduty ksztalcenia/przedmioty wraz z terminami ich zaliczenia, kt6re w ramach

obowi4zuj4cego na danym kierunku programu studi6w powinny by6 zrealizowane'

3. Osoba przyjgta na studia w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig moze, za zgod?

Dziekana, realizowai je wedlug indywidualnego programu studi6w pod kierunkiem

opiekuna naukowego wyznaczonego przez Dziekana na czas realizacji progrzrmu studi6w.

4. W przypadku negatywnego wyniku procedury potwierdzania efekt6w uczenia sig Dziekan

pode.imuje decyz.jg w sprawie odmowy przyjgcia na studia w wyniku potwierdzenia efekt6w

uczenia sie.

Terminy

s ll
Kierunkowe Komisje Werylikacyjne rozpatrujq
jednostkom organizacyjnym przez Centrum Edukacji
efekt6w uczenia sig w terminie:

wnioski przekazane podstawowYm
Ustawicznej w sprawie potwierdzenia



1) do 31 grudnia w przypadku wniosk6w przekazanych do 30 wrzeSnia,

2) do 3l maja w przypadku wniosk6w przekazanych do 28 lutego'

$12
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania, z moc4 obowiTuj4c4 od

I pa2dziemika 2015 r.

,rrrnffi



Zalqcznik nr I
do Uchwaly nr 1769 Senatu Uniwers''tetu w Bialymstoku

z dni^ 29 czENaa 2015 |

Wydzialowy Doradca ds. potwierdzania

efekt6w uczenia sig

Wydzialu

Uniwersytetu w Bia$mstoku

ZASWIADCZENIE

Na podstawie analizY dokumentacji przedstawionej

Pfzez. ..... .. . . -...
(imie nazwisko, PESEL)

ubiegaj4cego sig o potwierdzenie efekt6w uczenia sig, zalwiadczam,2e kandydat spelnia

warunki okreslone w art. I 70 g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyaszym

(t. j. z 2012 r. poz. 572 z po2n. zm.) i zostaje dopuszczony do uczestnictwa w procesie

potwierdzania efekt6w ksztalcenia.

PodDis Pelnomocnika Reklora ds. Cenlrum Edukacji Ustawicznej

(miejscowoiC. dala)



Zalqczntk ff 2

do Uchwaly nr 1769 Senatu Uni\ters''tetu w Bialymstoku

z dnia29 czerwca 2015 r

Kierunkowa Komisja Weryfi kacYjna

Wydzialu

Uniwersytetu w Bialymstoku

ZASWIADCZENIE

Na podstawie analizy dokumentacji przedstawionej ptzez

(imiE nazwisko, PESEL)

ubiegaj4cego sig o potwierdzenie efekt6w ugzenia sip, oraz ostatecznej weryfikacji deklaracji

wnioskodawcy odno6nie programu ksztalcenia, w odniesieniu do kt6rego maj4 byd

potwierdzone efekty uczenia sig zaswiadczam, 2e kandydat speinia warunki dopuszczaj4ce do

uczestnictwa w procesie potwierdzania efekt6w uczenia sig

PodPis

Wydzialowego Doradcy ds potwierdzania efekt6w uczenia siQ

(miejscowoS6, data)



Zallcznik n 1

do Uchwaly nr 1769 Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku

z dnia29 azrryca 2015 | .

Kierunkowa Komisja Weryfi kacYjna

Wvdzialu

Uniwersytetu w Bialymstoku

PROTOKoI, Z POSTEPOWANIA POTWIERDZANIA EFEKTOW UCZENIA SIq

Pan/Pani
PFqFT

Nr wniosku

w dniu .................. uczestniczylla w procedurze potwierdzania efekt6w uczenia sig

odpowiadaj4cym efektom ksztalcenia dla modul6w ksztatcenia:

t. ................
2. ................
J, .........,,.....

przewidzianych w programie studi6w pierwszego/drugiego stopnia/jednolitych studi6w

magisterskich* kierunku profil og6lnoakademicki/praktycznyt,

przed Kierunkow4 Komisj4 Weryfikacyjnq w skladzie:

Przewodnicz4cy

Czlonkowie:

Przedstawiciel wydzialowego organu samorzqdu studenckiego

CzgS6 I Egzaminu

Zadane pytania(lub zadania do wykonania) potwierdzenia efekt6w uczenia sig z zakresu

nabytych kompetencji spolecznych 
ocena:

I

4. ...............

rwybrac odpowiedniq opcjg
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Kierunkowa Komisja weryfikacyjna jednoglosnie/wigkszosci4 glos6w uznala, 2e PanlPani*)

pozl.tywnie/negatywnie*) przeszedllprzeszla procedurg potwierdzania efekt6w uczenia sig

odpowiadaj4cych efektom ksztalcenia okeSlonym dla kierunku

przewidzianych dla programu ksztalcenia

studi6w pierwszego stopnia/drugiego stopnia./jednolitych studi6w magisterskich, studi6w*),

profil og6lnoakademicki/profil praktycznyr).

*) niepotrzebne skesliC

Podpisy czlonkdw Kierunkowej Komisji Weryfikacyjnej

- przedstawiciel wydzialowego organu samorzqdu studenckiego

Podpis

Przewodnicz4cego Kierunkowej Komisj i Weryfi kacyjnej

Bialystok, dnia.



Zalqc^ik fi 4

do Uchwaly nr 1769 Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku

L dda29 cz,ct\\ca 20]'5 r

Bialystok
Pan/Pani
PESEL
Adres

(do korespondencji)

DECYZJA nr
w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia si9

Na podstawie $ 6 ust. 7 Uchwaly nr .. Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku z dnia 29

czerwca 2015 r. w sprawie w organizacji polwierdzania efekt(tw uczenio sig w uniwersytecrc

w Bialymstoku, po rozpoznaniu wniosku Pani/Pana . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . z dnia

w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia sig, nr wniosku. .

potwierdzam
efekty uczenia sig w zakresie modul6w ksztalcenia. .. . . . . przewidzianych dla

programu ksztalcenia na studiach (pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiach

magisterskich*), o profilu o96lnoakademickim/praktycznym*)realizowanych w ramach

kierunku . . . . . . . . .

prowaozonego przez ........... - -

(nazwa jednostki)

Uzasadnienie
Zgodnie z art. l70f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 'uqyzszym

(t. 1. Dz. U. 2Ol2 r., poz. 572 z p62n. zm-), organizacjg potwierdzania efekt6w uczenia sig

okreSla senat uczelni. Zgodnie z $ 6 ust. 7 Uchwaly nr Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 czerwca 2015 r. w ,sprawie w organizacji potwierdzania efekt6w uczenia sig w
IJniwersytecie w Bialymstoku decyzjg w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia si9 podejmuje

Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna powolana zgodnie z $ 6 ust. 9 wyzej wymienionej

Uchwaly Senatu.
Po zapoznanit sig z wnioskiem Pani/Pana

Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna.................
(nazwa.jednoslki)

potwierdza efekty uczenia sig w odniesieniu do e1'ekt6w ksztalcenia zdefiniowanych dla

nastgpuj4cych modul6w ksztalcenia:

Uznanym efektom uczenia sig przyznano....... punkt6w ECTS.

Zgodnie z $ 8 ust. 7 Uchwaly nr Senatu z dnia 24 czerwca 2015 r. Kierunkowa Komisja

weryrikacYina 
i'")*" iri'"riitt'



wystawila nastgpuj4ce oceny odnoszqce si9 do modul6w ksztalcenia:

W zwiqzku z tym orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie
od niniejszej decyzji przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia odwolania do Uczelnianej

Komisji odwolawczej ds. potwierdzenia efekt6w uczenia sig za posrednictwem Kierunkowej

Komisji Weryfikacyjnej w........
(nazwa.iednostki)

w terminie l4 dni od dnia jej dorgczenia. Odwolanie nalely zlo2yt w seketariacie Wydzialu
... lub przesla6 pod wskazany adres z zachowaniem ww.

tennlnu.

PodPis
Przewodnicz4cego Kierunkowej Komisii Weryfi kacyine j

*) niepotrzebne skreSli6

OtrzymuJ4:

I . Adresat
2. Dziekan Wydzialu ...... ... ..



Zal4cznik nr 5
do tJchwaty nr 1769 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 czefwca 2015 r

Pan/Pani
PESEL
Adres

(clo korespondencji)

DECYZJA nr
w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia si9

Na podstawie $ 6 ust. l0 uchwaly nr .. Senatu uniwersytetu w Bialymstoku z dnia29 czer\ tca

2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efekt6w uczenia sig w Uniwersylecie w

Bialymstoku, po rozpoznaniu wniosku z dnia Pani/Pana

w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia sig, nr

wniosku.. . . . . .. .. Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. potwierdzania efekt6w

uczenia sig

utrzymuje w mocy
decyzjg nr z dnia........... wydan4 przez Kierunkow4 Komisjq

(nazwct jednostki)

Uzasadnienie
Zgodnie z art. l70f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wylszym (t' j' Dz'

lJ.22012 r., poz. 572 z p62n. zm.), organizacjg potwierdzania efekt6w uczenia si9 okreSla senat

uczelni. Zgodnie z $ 6 ust. 7 Uchwaly nr ...Senatu uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29

czerwca 2015 r. w sprawie organizacji polwieftlzania efekt6w uczenia sig w Uniwersytecie w

Bialymstoku decyzjg w sprawie potwierdzenia efekt6w uczenia sig podejmuje Kierunkowa

Komisja weryfikacyjna powolana zgodnie z $ 6 ust. 9 wyzej wymienionej Uchwaly Senatu.

Zgodnie z $ 6 ust. l0 organem odwolawczym od decyzji Kierunkowej Komisji Weryfikacyjnej
jest Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. potwierdzenia efekt6w uczenia si9.

Po zapoznaniu sig z odwolaniem PaniiPana
Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. potwierdzenia efekt6w uczenia si9 utrzymuje w mocy

decyzjg nr ..... z dnia ..... wydan4 przez Kierunkow4 Komisjq Weryfikacyjn4

(nazwa jadnostki)

w odniesieniu do efekt6w ksztalcenia zdefiniowanych dla nastgpuj4cych modul6w ksztalcenia:

Bialystok. .. . .. ......

przewidzianych dla programu ksztalcenia na studiach pierwszego stopnia./drugiego stopnia/

jednolitych studiach magisterskich*), o profilu og6lnoakademickim/praktycznym*)



realizowanych na kierunku . ...... prowadzonym ptzez

(nazwajednostki)

W zwi4zku z tym orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie
Zgodnie z $ 6 ust. 1l Uchwaly nr .... Senatu zdnia. w sprnwie organizacj i potwierdzanio

efektdw uczenia sig w IJniwersytecie w Bialymsloku .................... niniejsza decyzja jest

ostateczna.

Podpis
Przewodnicz4cego Uczelnianej Komisji odwolawczeJ

ds. potwierdzenia efekt6w uczenia si9
*) niepotrzebne skreSliC

Otrzymuj4:
l. Adresat
2. Dziekan wydzialu

*) niepotrzebne skre(liC



Zalqcznik fi 6

do Uchwaly nr l?69 Senatu Uniw€rsytelu w Bialymstoku

z dnftzg czeryca2}ls t.

Centrum Edukacji Ustawicznej

Uniwersytetu w BialYmstoku

wNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKToW UCZENIA St4

-l:::i::': 
::' n: *::l|::Tlli -

nazwaiednoslki

I. Done osobowe Wnioskujecego:
l. lmig:.. ...-...
2. Nazwisko:.......
3. PESEL: ......
4. Adres:, . . . . . . . . ..

5. Ulica:........
6. Numer domu/miesztania: .. ... ... ... ...

7. Kod Pocztowyr..
8, MiejscowoJd:

9' Dane kontaktowe: ......... .

10. .numer telefonu:

I l. Adres e-mail:'..

ll. Nazwa kierunku studi6 Progrrm ksztalcenia:

Poziom ksztalceniai

(studia pierwszego/d.ugiego stopnia./iednolite studia magisterskie)**)

Profil k!ztalcenia:

ilru'"""n"i"^ouJoil;";;yi;' ;

Forma studi6w:......
(stacjonarne/niestacjonarne)**)

Wnios€k

Na podstawie zal4czonych do wniosku dokument6w wnoszg o potwierdzenie nizej wymienionych elekt6w uczenia sig w

odniesieniu do efekt6w kszlalcenia zdefiniowanych dla moduldw ksztalcenia przewidzianych w programie ksztalcenia dla

ki€runku wsk^zanego w pkt Il.

Uzasadnienie zloi,enia wniosku:

'li:li :l::::'l::: :lli:':::- l^n"''cvch 
modur6w ksz'[arcenia:

I II.

IV.



stwierdzam, ze osi4gnglarn/osiqgn4lem nastgpuj4ce efekty uczenia siq w odniesieniu do efekt6w ksztalcenia zdefiniowanych

dla wy2ej wymicnionych modul6w ksztalcenia:

Lp. Osiqgnigte efekty uczenia sig
wynikaj4ce z ze.l4czonei do
wniosku dokumentacji

Efekt ksztalcenia
zdefiniowany dla
modulu
ksztalcania

Modul
ksztalc€nia

Dokument potwierdzajqcy uzyskanie
ef€ktu ucz€nia siQ

2.

3.

)
6.
'7.

6.

V. Dokumenty potwierdzajece osiqgniQte efekty uczenia siQ:

(do wniosku nale2y dolqczyC portfolio zawieraj4ce kserokopie dowoddw potwierdzaj4cych uzyskanie efekt6w uczenia si9.

potwierdzone za zgodno3i z oryginalem przez pracownika Cen(rum Edukacji Ustawicznej)

t. .....................
2. .........,...........
3. ..................

*) numer nadaje Centrum Edukacji Uslawicznej
**) nieDotrzebne skresli6



Zal4cznik n 7

do Uchwaly nr 1769 Senalu [Jnrwersletu w Bialymstoku
z dnia 29 czcnlca 2015 r

UMOWA

z warta w dniu .......... ........ pomigdzy Uniwersytetem w Biatymstoku
reprezentowa nym przezi
Dziekana Wydzialu

P̂anem/niq

lil
Uniwersytet w Bialymstoku Wydziat

ladres/

zobowiqzuje sig do przeprowadzenia procedury potwierdzenia efekt6w uczenia sig z wniosku

1. Pan/i..........
zobowi4zuje sig do pokrycia koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem postqpowanta

zwi4zanego z potwierdzaniem efekt6w uczenia sig w zakresie odpowiadajqcym efektom

ksztalcenia okreSlonym dla kierunku ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . studi6w .......... . .........
(podai poziom studi6w)

stopnia o profilu. . . ... . . . ...

2. Oplatg za przeprowadzenie post9powania, o kt6rym mowa w ust. I w wysokodci

.slownie

Par/i.............. zobowi4zuje sig wplacii

na rachunek bankowy Uczelni o numerze..........

w terminie l4 dni od daty otrzymania noty obci4Zeniowej (faktury).

3. Wplacona na konto Uniwersytetu w Bialymstoku oplata nie podlega zwrotowi w przypadku,

gdy przeprowadzone postgpowanie nie zakoiczy si9 potwierdzeniem efekt6w uczenia si9.

1.

sr
Wnioskodawca moZe wypowied ziet' nin\ejsz4 umowg jedynie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoSci.
Zloizenie oSwiadczenia o $Ypowiedzeniu umowy przez WnioskodawcA w trybie

przewidzianym w ust. I oznacza rczygnacjg z uczestnictwa w procesie potwierdzania

efekt6w uczenia sig.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wnioskodawca przed tetminem

rozpoczgc\a procedury potwierdzania efekt6w uczenia siE, przez podstawow4 jednostkg

organizacyjn4, Wnioskodawcy przysluguje zwrot wniesionej oplaty, o kt6rej mowa w $ 2.

W przypadku wypowiedzenia niniejszego umo\{ry przez Wnioskodawca po terminie

3.

4.



rozpoczlcia przez podstawowQ jednostkg organizacyjn4 procedury potwierdzania efekt6w

uczenia sig oplata podlegaj4ca zwrotowi jest pomniejszana o koszty zrealizowanej

procedury do chwili zlo2rcnia wypowiedzenia.

$4
w sprawach nieuregulowanych w niniej szej umowie maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego. 
$ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$6
Umowg sporz4dzono w trzech jednakowych egzemplarzzch' z kt6rych dwa otrzymuje

Uniwersytet w Bialymstoku, a trzeci Par/i

(podpis wnioskodawcy) (podpis Dziekana Wydzialu)


