
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora  WSM z dnia                         

28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru druków dotyczących  

potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej  w Warszawie  

  

Wzór  

 Warszawa, ………………………….. 

       (data)  

 

Numer wniosku* ……………………… 

 

 

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Komisja ……………….(I instancja)  

 

I. Dane osobowe wnioskującego  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu mieszkania/domu)  

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………….. 

Adres e mail ……………………………………………………………………………………  

 

II. Nazwa kierunku studiów/Program kształcenia. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Poziom kształcenia  

………………………………………………………………………………………………….. 

(studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie**) 

 

Profil kształcenia  

………………………………………………………………………………………………….. 

(ogólnoakademicki/praktyczny**) 

Forma studiów  

………………………………………………………………………………………………….. 

(studia stacjonarne/niestacjonarne**) 

 

 



III. Wniosek 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2019 Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej 

Szkole Menedżerskiej w Warszawie wnoszę o potwierdzenie niżej wymienionych efektów 

uczenia się zdobytych poza systemem formalnym w odniesieniu do efektów uczenia się 

zdefiniowanych do modułów kształcenia przewidzianych www. programie kształcenia.   

 

IV. Uzasadnienie złożenia wniosku: 

    

Uwzględniając treść kart przedmiotów następujących modułów kształcenia 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

stwierdzam, iż poza systemem formalnym osiągnęłam/osiągnąłem następujące efekty uczenia 

się  zdefiniowanych dla wyżej wymienionych modułów kształcenia:  

 

 Efekt uczenia się 

uzyskany w 

edukacji formalnej   

Efekt uczenia 

się uzyskany w 

edukacji 

nieformalnej  

Efekt uczenia się 

zdefiniowany dla 

modułu kształcenia   

Moduł 

kształcenia  

Dokument 

potwierdzający 

osiągnięcie 

efektu 

kształcenia   

          

          

          

          

          

          

          

          

     

          

 

 

V. Dowody potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się  

(do wniosku należy odłączyć porfolio zawierające kserokopie dowodów, potwierdzających 

uzyskanie efektów uczenia się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 

Uczelniany Punkt Informacyjny ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się). 

 

 

1. …………………………………………………….. 



2. ……………………………………………………. 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej w związku z udzielaniem 

nieprawdziwych informacji oświadczam, że podane przeze mnie dane oraz dokumenty są 

zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę 

Menedżerską w Warszawie, będącą Administratorem Danych Osobowych, danych zawartych  

we wniosku i załącznikach w celu realizacji czynności związanych z potwierdzaniem efektów 

uczenia się. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i jestem świadomy prawa wglądu do 

treści danych, ich poprawiania, modyfikacji i skorzystania z innych uprawnień wynikających    

z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) o ochronie danych 

osobowych.  

 

 

 

 

……………………………………………. 

      (Data i podpis Wnioskodawcy)  

 

 

 

 

   

 

 

* numer wniosku nadaje Komisja I instancja  

**niepotrzebne skreślić  


