
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 131/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia się 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), 

§ 9 uchwały Nr 6/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w 

sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na 

podstawie potwierdzonych efektów uczenia się zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się na pisemny wniosek kandydata, 

którego wzór określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się kandydat składa w Uczelnianym 

Punkcie Informacyjnym z siedzibą w Dziale Nauczania. 

3. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się składa się w terminach: 

1) 1 – 15 czerwca  - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego 

stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym kolejnego roku 

akademickiego; 

2) 15 – 30 stycznia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia lub drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze 

letnim danego roku akademickiego. 

4. Szczegółowy harmonogram procedury potwierdzania efektów uczenia się określa 

Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat dołącza: 

1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji uzyskanych w 

kształceniu formalnym; 

2) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;  

3) inne dokumenty, jeżeli potwierdzają uzyskane przez kandydata efekty 

uczenia się. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, mogą być złożone w postaci kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

Uczelni. 

§ 2. 1. Przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne. 

Opłata za procedurę potwierdzania jednego efektu uczenia się wynosi 600,00 zł. 

2. Kandydat zawiera z Uniwersytetem Wrocławskim umowę o warunkach odpłatności 

za potwierdzanie efektów uczenia się. Wzór umowy określa Załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem kandydata oraz załączonymi do 

wniosku dokumentami określa efekty, które mogą zostać potwierdzone. 

2. Komisja sporządza protokół z przebiegu procedury weryfikacji efektów uczenia się, 

którego wzór określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego zarządzenia decyduje 

Prorektor ds. nauczania. 

§ 5.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds.  

nauczania. 



§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 

p.o. REKTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 131/2022 

z dnia  31 maja 2022 r. 

      

 

                                                                       Wrocław, dnia ………………... 

……………………………………………………………………     
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

………………………………………………………………………… 
(PESEL, a w przypadku jego braku – nazwa 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 
oraz nazwa państwa, które go wydało) 
 

………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 

………………………………………………………………………… 
(adres korespondencyjny, jeśli jest inny 
niż adres zamieszkania) 
 

………………………………………………………………………… 
(dane kontaktowe: telefon, e-mail) 

 

                          Rektor 
                        Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Wniosek 
 o potwierdzenie efektów uczenia się 

 

Dotyczy studiów:………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (nazwa kierunku studiów) 

 

poziom studiów:……………………………………………………………………………………………………………………. 
(studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie *)) 

 

profil studiów:…………………………………………………………………………………………... 
(ogólnoakademicki/praktyczny*)) 

 

Wnioskuję o przeprowadzenie weryfikacji wymienionych efektów uczenia się uzyskanych 

w procesie uczenia się poza systemem studiów: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dotyczy efektów uczenia, o których mowa w programie studiów dostępnym na stronie internetowej uczelni: 

https://bip.uni.wroc.pl/304/165/uchwaly-senatu.html ) 

 

W załączeniu przedkładam dokumenty stanowiące podstawę ubiegania się o weryfikację 

efektów uczenia się: 

1. Wykształcenie: (załączone dokumenty) 

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

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

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

2. Doświadczenie zawodowe: (załączone dokumenty) 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Inne dokumentu potwierdzające uzyskane efekty uczenia się:  

(załączone dokumenty) 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

     (miejscowość, data)                                    (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

https://bip.uni.wroc.pl/304/165/uchwaly-senatu.html


 

Klauzula informacyjna RODO 
 

Na podstawie art. 13 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) z dnia 27 

kwietnia 2016 r., Uczelnia informuje Wnioskodawcę: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia - Uniwersytet Wrocławski 

z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania w sprawie 

przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się oraz (w przypadku 

przyjęcia na studia) dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów 

statutowych, archiwalnych, statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w szczególności z powiązaniu z przepisami art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia 

działań przed jej zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku adresu 

mailowego i numeru telefonu – udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona 

poprzez działanie potwierdzające jakim będzie przekazanie tych danych; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania (za wyjątkiem danych 

przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody), jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestniczenia w procesie potwierdzenia efektów uczenia się; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów, z 

którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów przetwarzania oraz określony przepisami prawa, w szczególności przepisami o 

szkolnictwie wyższym oraz kancelaryjno-archiwalnymi;  

7. W przypadku udzielonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis 

prawa; 

8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a 

dane nie będą poddawane profilowaniu; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

         ...........................................................  

                                                                  (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 131/2022 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

 

 

Harmonogram potwierdzania efektów uczenia się na studia 

 w roku akademickim 2022/2023 

 

l.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMIN 

1. Złożenie wniosku w Uczelnianym Punkcie 

Informacyjnym – Dział Nauczania 

1 – 15 czerwca 2022 r. 

2. Postępowanie prowadzone przez Komisję ds. 

potwierdzania efektów uczenia się  

22 czerwca – 1 lipca 2022 r. 

3. Ogłoszenie wyników postępowania  2 lipca 2022 r. 

 

l.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMIN 

1. Złożenie wniosku w Uczelnianym Punkcie 

Informacyjnym – Dział Nauczania 

16 – 30 stycznia 2023 r. 

2. Postępowanie prowadzone przez Komisję ds. 

potwierdzania efektów uczenia się  

6 - 10 lutego 2023 r. 

3. Ogłoszenie wyników postępowania  15 lutego 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 131/2022 

z dnia  31 maja 2022 r. 

 

 

 

    

UMOWA Nr ………/..……. 

o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 

Wrocławskim 

 

 

 

zawarta w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..…………………….…………………… 

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,  

zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią”, 

a  

Panią/Panem ……………………………………………………………………………………………………………………, 

                                                       (imię i nazwisko) 

zamieszkałą/łym w…………………………………………………………………………………………………………………, 

podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 

legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ……………..……/paszportem nr …………………..., 

  

zwaną/nym w dalszej części niniejszej umowy „Kandydatem”, 

o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za przeprowadzanie 

przez Uniwersytet Wrocławski potwierdzania efektów uczenia się Kandydata ubiegającego się o 

potwierdzenie efektów uczenia się, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574, z późn. zm.), zwanej 

dalej Ustawą, oraz Uchwały Nr 6/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 

2022  r. w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia 

na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.  

2. Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów 

uczenia się  uzyskanych poza systemem studiów w sposób i metodami zwiększającymi zasób 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

3. Potwierdzanie efektów uczenia się, objęte niniejszą umową, dotyczy efektów kształcenia 

określonych w programie kształcenia kierunku ……………………………………………………………………………… 

prowadzonego jako studia stacjonarne/niestacjonarne* I/II* stopnia/jednolite studia 

magisterskie*) o profilu ogólnoakademickim/praktycznym*) na Wydziale  ………………………………… 

………………………………………………………………………… Uniwersytetu Wrocławskiego.  



 

 

§ 2 

 

                                                           Oświadczenia stron 

1. Uczelnia oświadcza, że:  

1) spełnia wymagania określone w art. 71 ust. 1 Ustawy, w tym warunki niezbędne do 

potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy; 

2) potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz wydanych 

na jej podstawie aktów prawnych. 

2. Kandydat  ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znana jest mu 

Uchwała Nr 6/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022  r. w sprawie 

regulaminu potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie 

potwierdzonych efektów uczenia się oraz program studiów na kierunku, w ramach którego 

ubiega się o potwierdzenie efektów uczenia się i je akceptuje. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 zamieszczone są na stronie internetowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego – www.bip.uni.wroc.pl  

§ 3 

 

Zobowiązania stron 

 

1. Uczelnia zobowiązuje się wobec Kandydata do: 

  

1) realizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się na wybranym przez niego kierunku 

………………………………………………………………………………..….. - ……………………………..……………………… studia  
                        (forma studiów) 

........................................................ stopnia o profilu…………………………………………………....  
             (poziom studiów) 
 

2) przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się przez nauczycieli akademickich 

posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe. 

 

2. Kandydat  zobowiązuje się do:  

 

1) postępowania zgodnie z treścią uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 

Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie 

potwierdzonych efektów uczenia się, zarządzeń  wydanych przez władze Uczelni obowiązujących 

w trakcie trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz właściwymi w tym zakresie 

przepisami prawa; 

 

2) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej 

Umowie oraz wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, w tym adresu zamieszkania, numeru 

telefonu i adresu mailowego. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą 

Kandydata; 

 

3) wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.  

  

§ 4 

 

Szczegółowe zasady pobierania opłat 

 

1. Wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się, którego dotyczy niniejsza umowa, 

wynosi……………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………… zł).  

 

http://www.bip.uni.wroc.pll/


 

 

§ 5  

 

Zwrot wniesionych opłat 

1. W przypadku pisemnej rezygnacji po rozpoczęciu procedury, Kandydatowi przysługuje  zwrot 

50%  uiszczonej  opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w 

terminie 30 dni od dnia powiadomienia Uczelni o powyższym. Rozstrzygnięcie w tej sprawie 

podejmuje Rektor. 

2. Pisemną rezygnację, o której mowa w ust. 1, Kandydat powinien złożyć w Uczelnianym 

Punkcie Informacyjnym, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji.  

3. W przypadku pisemnej rezygnacji po przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów 

uczenia się opłata nie podlega zwrotowi. 

4. Negatywny wynik procedury potwierdzania efektów uczenia się (nieuzyskanie potwierdzenia 

efektów uczenia się) nie stanowi podstawy żądania przez Kandydata zwrotu wniesionej opłaty. 

§ 6 

Termin obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Niniejsza umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w 

przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez Kandydata.  

§ 7 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie.  

2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wypowiedzenie umowy przez kandydata jest jednoznaczne z rezygnacją z 

przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie, 

a jeśli będzie to konieczne - poddają je rozstrzygnięciu przez sąd, według właściwości ogólnej.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Uczelni oraz jeden 

dla Kandydata. 

 

 

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

       (Uczelnia)      (czytelny podpis Kandydata) 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 131/2022 
z dnia  31 maja 2022 r. 

 

 

Protokół z przebiegu procedury weryfikacji efektów uczenia się 

 

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się w składzie: 

 

Przewodniczący:  ………………………………………………………………….. 

 

Członkowie:   …………………………………………………………………… 

 

    …………………………………………………………………… 

 

oraz ekspert:  …………………………………………………………………… 

 

w związku z wnioskiem Pani/Pana …………………………………………………………………………………. 

numer PESEL (a w przypadku jego braku – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwa państwa, które je wydało: 

 

…………………………………………………………………………………………….., 

 

dokonała weryfikacji następujących efektów uczenia się w zakresie: 

 

Wiedza: 

 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Umiejętności: 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kompetencje społeczne: 

 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zgodnie z programem studiów obowiązującym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się 

w roku akademickim 20……./20…… 

 

l.p. efekt ocena 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ocena końcowa: średnia ocen z potwierdzonych efektów uczenia się, w tym miniumum 

trzech z kategorii wiedzy lub umiejętności: 

  

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

W związku z powyższym stwierdza się, że Pan/Pani uzyskał (-a) potwierdzenie/nie 

uzyskał (-a) potwierdzenia efektów uczenia się *). 

 

Przewodniczący komisji: 

……………………………………………………………………………………………. 

Członkowie komisji: 

1)…………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………….. 

Ekspert komisji: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 


