
Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 488/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 lutego 2016r.  

w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się  

 
Wzór  

 
 

Poznań, .................................  
Pani/Pan................................................................  
PESEL ..................................................................  
Adres.....................................................................  
 
 

POSTANOWIENIE nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia si ę 

Na podstawie § 8 ust. 8 uchwały nr 234 Senatu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia 
się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia ……………………. w sprawie potwierdzenia 
efektów uczenia się, nr wniosku …………….…………  
 

potwierdzam 
 

efekty uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia odpowiednich dla programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia 
/ drugiego stopnia / jednolitych studiach magisterskich, o profilu ogólnoakademickim / praktycznym odbywanych w formie 
stacjonarnej / niestacjonarnej na kierunku / specjalności ………………………………………………..… na / w 
………………………………………………………………………………(nazwa jednostki) 
 
realizowanych w następujących przedmiotach / modułach zajęć i w zakresie ustalonym przez Wydziałową Komisję ds. 
Potwierdzania Efektów Uczenia się:  
 

Nazwa przedmiotu / modułu zajęć Osiągnięcie efektów 
kształcenia1 

Proponowana ocena2 Proponowane punkty 
ECTS3 

    
    
    
    
1 pełne / częściowe 
2 przy częściowym osiągnięciu efektów kształcenia podać formę zajęć, której dotyczy ocena 
3 tylko przy pełnym osiągnięciu efektów kształcenia 
 

odmawiam potwierdzenia  
 

efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia odpowiednich dla programu kształcenia na studiach pierwszego 
stopnia / drugiego stopnia / jednolitych studiach magisterskich, o profilu ogólnoakademickim / praktycznym realizowanych w 
następujących przedmiotach / modułach zajęć:  
 
 
 
 
 
 
na / w 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..  

(nazwa jednostki) 
 
 
 
Uzasadnienie  
Zgodnie z art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z 
późn. zm.), organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni, jednocześnie § 8 ust. 8 uchwały nr 234 Senatu 
z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się stanowi, iż postanowienie w sprawie 
potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się powołana zgodnie z 
§ 5 ust. 4 ww. uchwały Senatu.  
 
 
Pouczenie  
Od treści niniejszego postanowienia można wnosić w odwołanie do Rektora UAM w ciągu 14 dni od doręczenia.  
 
 
 
 

..........................................................…………………… 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się 

 
 
Otrzymują:  
1. Adresat  
2. Dziekan 


