
Załącznik nr 7 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)  

 

Pani/Pan …………………………………………. 

PESEL…………………………………………… 

Adres …………………………………………… 

 

DECYZJA Nr ………….. 

dotycząca uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się   

 

Na podstawie 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 po rozpoznaniu Pani/Pana odwołania  z dnia 

……………….. w sprawie  potwierdzenia efektów uczenia się, nr wniosku …………..  

 

uchylam    

decyzję z dnia …………. numer …………………. Wydaną przez Komisję.      

  

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 28 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat 

uczelni, jednocześnie 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 decyzję w sprawie potwierdzenia 

efektów uczenia się podejmuje Komisja, powołana na podstawie ww. uchwały. Zgodnie                        

z ww. uchwałą organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Komisja drugiej instancji.  

Po zapoznaniu się z Pani/Pana odwołaniem Komisja w drugiej instancji ostatecznie uchyla 

decyzję nr …….. z dnia ……………. Wydaną przez Komisję  pierwszej instancji w odniesieniu 

do efektów uczenia się zdefiniowanych dla następujących modułów kształcenia:  

 ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

przewidzianych dla programu kształcenia ………………. studiów (pierwszego stopnia/ 

drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich*) o profilu 

ogólnoakademickim/praktycznym* realizowanym w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*. 

 



W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.  

 

Pouczenie 

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 niniejsza decyzja jest ostateczna. 

 

 

  

  

 

 

 

…………………………………… 
(Podpis Przewodniczącego Komisji)     

                                          

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Adresat 

2. Dyrektor właściwego Instytutu 


