
Załącznik nr 4  

do Zarządzenia nr 15 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

Białystok, dnia 

 

Decyzja nr  

w sprawie potwierdzenia*/w sprawie odmowy* potwierdzenia efektów uczenia się 

 

Na podstawie § 7 ust. 11 Uchwały nr 2541 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się 

w Uniwersytecie w Białymstoku, po rozpoznaniu wniosku 

Pani/Pana....................................................................................................................................... 

o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów  

 

potwierdzam efekty uczenia się*/ 

odmawiam potwierdzenia efektów uczenia się*  

 

zajęć wskazanych we wniosku Pani/Pana………………………………………………………. 

o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

w odniesieniu do efektów uczenia się zdefiniowanych dla zajęć przewidzianych w  programie 

studiów kierunku ………………………………………………………………... 

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

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

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z § 6 Uchwały nr 2541 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. 

w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 

w Białymstoku potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadza komisja ds. potwierdzania 

efektów uczenia się. 

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, po rozpoznaniu wniosku  

Pani/Pana....................................................................................................................................... 

dokonała oceny, w jakim stopniu osiągnięte przez wnioskodawcę efekty uczenia się, uzyskane 

w procesie uczenia się poza systemem studiów, odpowiadają efektom uczenia się określonym 

w programie studiów kierunku ................................  poziom kształcenia ………………….. 

profil kształcenia ……………………………………. dla: 

 

Lp. 
Nazwa zajęć 

z programu studiów 

Punkty ECTS  

przypisane do zajęć  

w programie studiów 

Ocena  

ustalona przez komisję 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
* niepotrzebne skreślić  

 



Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się potwierdziła efekty uczenia się  uzyskane 

w procesie uczenia się poza systemem studiów uznając ……… punktów ECTS.* 

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się odmówiła potwierdzenia efektów uczenia się 

uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów uznając ……… punktów ECTS.* 

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 
* niepotrzebne skreślić  

** wpisać odpowiednio 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia odwołania do odwoławczej 

komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się w terminie  

3 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia efektów 

uczenia się. 

 

 

………………………………………………… 

podpis przewodniczącego 

komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się 


