
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 15 ` 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 marca 2020  r. 

 

 

Uniwersytet w Białymstoku 

Komisja ds. potwierdzania  

efektów uczenia się 

za pośrednictwem Działu Dydaktyki 

Wniosek nr …… 

 

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się 

uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

 

Dane osobowe wnioskodawcy 

Imiona........................................................................................................................................... 

Nazwisko....................................................................................................................................... 

PESEL........................................................................................................................................... 

Adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania…………………………... 

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

Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail………………………………………………………. 

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

Na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów wnoszę o potwierdzenie niżej 

wymienionych efektów uczenia się w odniesieniu do efektów uczenia się zdefiniowanych 

dla zajęć przewidzianych w programie studiów kierunku……………………………………….. 

poziom kształcenia……………………………………………………………………………….. 

profil kształcenia…………………………………………………………………………………. 

 

  

Lp. 
Nazwa zajęć 

z programu studiów 

Efekty uczenia się 

zdefiniowane dla zajęć 

Osiągnięte efekty 

uczenia się wynikające 

z załączonej 

dokumentacji 

Dokument 

potwierdzający 

uzyskanie efektów 

uczenia się 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się, 

uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów: 

 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

 

……..………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, 

ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, odpowiadającego 

za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku 

o potwierdzenie efektów uczenia się, a także w celach kontaktowych.  

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 69 i art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Dane kontaktowe są przetwarzane na podstawie 

zgody. 

5. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie 

dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku. Podanie danych 

kontaktowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować utrudnionym 

kontaktem z uczelnią i związanym z tym dostępem do informacji na temat realizacji 

wniosku. 

6. Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres potwierdzania efektów 

uczenia się oraz przez rok od zakończenia potwierdzania efektów uczenia się. 

W przypadku rozpoczęcia przez Panią/Pana studiów w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się Pani/Pana dane osobowe ulegną przeniesieniu do systemu USOS, a dane 

w formie papierowej przekazane przez studenta zostaną umieszczone w jego aktach 

i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie studiów. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa 

– posiada Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktowym związanym 

z rozpatrzeniem i realizacją wniosku.  

 

         ……………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 


