
   

ZARZĄDZENIE NR 02/06/2019 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE  

z dnia 28 czerwca 2019 r.  

w sprawie druków dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych  

w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie  

na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu  

w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  

 

§1 

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Uchwały nr …./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 zarządzam, 

następujące wzory druków dotyczących potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych                              

w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia  

na określonym kierunku, poziomie i profilu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:  

1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się - załącznik nr 1;   

2. Zaświadczenie Uczelnianego Punktu Informacyjny ds. Potwierdzania Efektów 

Uczenia się – załącznik nr 2;  

3. Protokół z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się - załącznik nr 3;  

4. Wzór decyzji w sprawie potwierdzenia  efektów uczenia się  - załącznik nr 4;  

5. Wzór decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia efektów uczenia się - załącznik nr 5;   

6. Wzór decyzji dotyczącej utrzymania w mocy decyzji w sprawie potwierdzenia efektów 

uczenia się - załącznik nr 6;   

7. Wzór decyzji dotyczącej uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia 

się - załącznik nr 7;   

§2 

Traci moc: 

1. Zarządzenie nr 12/09/2015 Rektora WSM w Warszawie z dnia 30 września 2015 r.                          

w sprawie  określenia wzoru wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się   



2.  Zarządzenie nr 13/09/2015 Rektora WSM w Warszawie z dnia 30 września 2015 r.                    

w sprawie  określenia wzoru protokołu postepowania i decyzji w sprawie potwierdzenie 

lub odmowy efektów uczenia się wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się.   

  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 października 2019 r.  

 

 

 

 

 

         Prof. dr hab. Henryk Stańczyk  

   Rektor  

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie  


