
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 02/06/2019 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)  

 

 PROTOKÓŁ  

Z POSTĘPOWANIA POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ    

 

Pan/i ……………………………………………………………………………………….  

                                                        (imię i nazwisko, PESEL) 

 

numer wniosku ………………………………………………….. 

w dniu ……………………………………………………… potwierdzał/a efekty uczenia się 

uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego odpowiadające efektom uczenia się modułów 

kształcenia ………………………………………………………………………………………  

uwzględnionych w programie kształcenia dla kierunku studiów…..…………………………… 

pierwszego/drugiego stopnia* profil ogólnoakademicki/praktyczny* realizowanego w trybie 

stacjonarnym/niestacjonarnym* 

przed Instytutową Komisją ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w składzie: 

Przewodniczący ……………………………………………………………….. 

Członkowie  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Zadane pytania (lub zadania do wykonania) z zakresu efektu uczenia się                    Ocena  

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

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić  



Lp.  

Efekt uczenia się 

uzyskany poza 

edukacją formalną   

Moduł 

kształcenia  

Ocena na 

podstawie 

portfolio 

Ocena na podstawie 

postępowania  

potwierdzającego 

efekty uczenia się   

Ocena 

końcowa  
Uwagi 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Należy dokonać oceny efektów uczenia się kandydata na podstawie jego portfolio oraz 

przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia się zgodnie z uchwałą nr 19/06/2019 

Senatu z dnia 27 czerwca 2019 r.  

Należy zweryfikować, czy poszczególne efekty uczenia się przypisane do danego modułu 

kształcenia zostały osiągnięte przez kandydata w drodze uczenia się pozaformalnego                                   

i nieformalnego, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:  

1. W kolumnie „Efekt” należy wpisać wszystkie efekty uczenia się przypisane do 

analizowanego modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) - każdy 

efekt w odrębnym wierszu. 

2. Należy odnieść poszczególne efekty uczenia się zdefiniowane dla danego modułu 

kształcenia do efektów uczenia się, o potwierdzenie których ubiega się Wnioskodawca 

(wykorzystując sylabus przedmiotu oraz spis uzyskanych efektów uczenia się z wniosku 

kandydata).  

3. Należy określić stopień potwierdzenia u danego Wnioskodawcy każdego                                      

z wymienionych efektów na podstawie dokumentacji uwzględnionej w portfolio, poprzez 

wybranie jednej z ocen: „nie potwierdza” lub „potwierdza”.  

4. Należy określić stopień potwierdzenia efektu uczenia się osiągniętego przez 

Wnioskodawcę poza systemem formalnym w odniesieniu do efektu uczenia się zdefiniowanego 

dla modułu kształcenia na podstawie przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia 

się zgodnie z uchwałą nr 19/06/2019 Senatu z dnia 27 czerwca 2019 r. W tym celu należy 

wstawić ocenę zgodnie ze skalą ocen, o której mowa w § 36 ust. 2 pkt 1 - 6 Regulaminu Studiów 

w Wyższej szkole Menedżerskiej w Warszawie.   

5. Na podstawie portfolio i przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia 

się zgodnie z uchwałą nr 19/06/20 Senatu z dnia 27 czerwca 2019 r. należy dokonać oceny 

końcowej. Należy wstawić ocenę zgodnie ze skalą ocen, o której mowa w § 36 ust. 2 pkt 1 - 6 

Regulaminu Studiów w Wyższej szkole Menedżerskiej w Warszawie.   

6. Każdą ocenę można uzupełnić o komentarz uzasadniający podjętą decyzję. 

 

 



Komisja jednogłośnie/większością głosów uznała, że Pan/i ………………………………….. 

pozytywnie/negatywnie* przeszła procedurę potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych 

poza systemem formalnym odpowiadających efektom uczenia się  

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

przewidzianych w programie kształcenia na kierunku studiów  …………………………………   

pierwszego/drugiego stopnia* profil ogólnoakademicki/praktyczny* realizowanego w formie 

stacjonarnej/niestacjonarnej.  

 

Z wynikiem  

 

Podpisy Członków Komisji:         Podpis Przewodniczącego Komisji: 

 

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

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

            

  

 

  

 


