
 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 42/2019 z 16 października 2019 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia 

się na Politechnice Gdańskiej. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej 

nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. zarządzam, co następuje: 

 

§1 Wprowadzam następujące wzory dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na 

Politechnice Gdańskiej.  

1. Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Wzór opinii w sprawie potwierdzenia efektu uczenia się stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Wzór pozytywnej decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

4. Wzór negatywnej decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§2  

1. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, osobno dla każdego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, znajdują 

się na stronie internetowej uczelni. 

2. Kandydat, po pobraniu i wypełnieniu wniosku, składa go do dziekana odpowiedniego 

wydziału, za pośrednictwem dziekanatu. 

3. Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się, w przypadku wątpliwości 

dotyczących wypełniania wniosku, o którym mowa w ust. 1, kontaktuje się z prodziekanem 

właściwym ds. kształcenia na odpowiednim wydziale.  

4. Wraz z wnioskiem kandydat składa dowody potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się. 

Wymaganymi dowodami są: 

1) curriculum vitae; 

2) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej 



 

 

 

 

 

Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia – w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie;  

3) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu i/lub kartą 

przebiegu studiów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 

4) potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. 

Do pozostałych dowodów zaliczyć można np.: 

a. certyfikat ukończenia kursu, szkolenia, 

b. certyfikat językowy, 

c. zakres obowiązków służbowych, 

d. dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków, 

e. przykłady wykonanych prac (np. projekty, raporty, budżety), 

f. potwierdzenie odbycia stażu wraz z raportem itp. 

Przedstawione dowody muszą być aktualne, wydane w ciągu ostatnich 10 lat (z wyłączeniem 

dowodów wymaganych). 

5. Dziekan przekazuje wniosek do odpowiednich Komisji Weryfikujących Efekty Uczenia Się 

(KW). 

6. KW przeprowadzają merytoryczne weryfikacje efektów uczenia się i następnie przygotowują 

opinie w sprawie ich potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Dziekan podejmuje decyzje na podstawie opinii przygotowanej przez KW.  

7. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, obowiązkowej pisemnej 

weryfikacji podlegają wskazane efekty uczenia się przypisane do wybranych przedmiotów 

z grupy zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów. 

8. O przyjęcie na studia drugiego stopnia ubiegać mogą się osoby, które spełniają kryteria 

kwalifikacji na studia drugiego stopnia, uwzględnione w Uchwale Senatu PG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na dany rok akademicki.  

9. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia, zgodnie z załącznikami nr 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 Od decyzji dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana. 

 

§4 

1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się składany jest do dziekana w terminie do: 

a. 31 marca – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze 

zimowym; 

b. 31 października – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze 

letnim. 

2. Decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się musi zostać podjęta najpóźniej na 2 

tygodnie przed rozpoczęciem semestru. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§5  

1. Wydziały, w oparciu o wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, przygotowują 

formularze wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się dla wszystkich swoich kierunków, 

poziomów i profili kształcenia. 

2. W przypadku zmian efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, wydziały 

zobligowane są do uaktualnienia formularzy wniosków, o których mowa w ust. 1. 

 

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązywania od roku akademickiego 

2019/2020. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------------ 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
załącznik nr 1  
do Zarządzenia Rektora PG  
nr 42/2019 z 16 października 2019 r. 
 
 

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dziekan  
Wydziału ………………………………………………… 
Politechniki Gdańskiej 

I. Dane osobowe kandydata: 

1. Imię: …………………………………………………………. 

2. Nazwisko: …………………………………………………... 

3. PESEL: ……………………………………………………… 

4. Adres: 

a. Ulica: …………………………………………………… 

b. Numer domu / mieszkania: …………………………. 

c. Kod pocztowy: ………………………………………… 

d. Miejscowość: …………………………………………. 

5. Dane kontaktowe: 

a. Numer telefonu: ……………………………………… 

b. Adres e-mail: ………………………………………. 

II. Nazwa kierunku studiów: ……………………………………………………………………………………………. 

Poziom kształcenia: …………………………………………………………………………………………………… 

                                         (studia pierwszego / drugiego stopnia) 

Profil kształcenia: …………………………………………………………………………………………………….. 

                                         (ogólnoakademicki / praktyczny) 

III. Efekty uczenia się przypisane do wybranych przedmiotów z grupy zajęć obowiązkowych z zakresu 
kierunku studiów, które podlegają obowiązkowej pisemnej weryfikacji:* 

* tylko w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia 

Efekty uczenia się przypisane do wybranych przedmiotów z grupy zajęć obowiązkowych z zakresu 
kierunku studiów 

Symbol 
efektu  

uczenia się  
Treść efektu uczenia się 

  

  

  



 

 

 

 

 

  

IV. Wnioskuję o potwierdzenie efektów uczenia się: 

WIEDZA 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Treść efektu uczenia się 

Wnioskuję o 
potwierdzenie 

Dowód potwierdzający 
osiągnięcie efektu 

uczenia się 

    

    

    

    

    

    

    

* znakiem [X] należy zaznaczyć w tabeli efekty uczenia się, o potwierdzenie których ubiega się kandydat 

UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Treść efektu uczenia się 

Wnioskuję o 
potwierdzenie 

Dowód potwierdzający 
osiągnięcie efektu 

uczenia się 

    

    

    

    

    

    

    

* znakiem [X] należy zaznaczyć w tabeli efekty uczenia się, o potwierdzenie których ubiega się kandydat 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Treść efektu uczenia się 

Wnioskuję o 
potwierdzenie 

Dowód potwierdzający 
osiągnięcie efektu 

uczenia się 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

    

    

* znakiem [X] należy zaznaczyć w tabeli efekty uczenia się, o potwierdzenie których ubiega się kandydat 

V. Uzasadnienie złożenia wniosku: 

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

VI. Dowody potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się: 

(do wniosku należy dołączyć kserokopie dowodów potwierdzających uzyskanie efektów uczenia się, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez pracownika wydziału) 

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

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

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

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

…………..…………………………. 

data, czytelny podpis kandydata 



 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Rektora PG  
nr 42/2019 z 16 października 2019 r. 
 
 

OPINIA W SPRAWIE POTWIERDZENIA EFEKTU UCZENIA SIĘ 
 
 

Pan / Pani
*) 

………………………………………………….. 

PESEL ………………………………………………………. 

potwierdzał / potwierdzała
*)
 efekt uczenia się 

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

kierunku studiów…………………………. pierwszego / drugiego
*)
 stopnia, profil ogólnoakademicki / praktyczny

*)
 

przed Komisją Weryfikującą Efekty Uczenia Się (KW) w składzie: 

przewodniczący:   ………………………………………………………………………. 

członkowie:  ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

Zadane pytania (lub zadania do wykonania) z zakresu efektu uczenia się:           Ocena 
(zaliczenie): 
 

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

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

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

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

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

   Średnia arytmetyczna (c)
1)

: ………………... 

    Ocena opisowa z potwierdzenia efektu uczenia się (c)
1
: ………………… 

1) 

Średnia 
arytmetyczna 

3,00 ≤ c < 3,25 3,25 ≤ c < 3,75 3,75 ≤ c < 4,25 4,25 ≤ c < 4,75 4,75 ≤ c ≤ 5,00 c > 5,00 

Ocena 
opisowa 

dostateczny dostateczny 
plus 

dobry dobry plus bardzo dobry celujący 

 
Komisja jednogłośnie / większością

*)
 głosów uznała że Pan / Pani

*)
………………………………………………….. 

pozytywnie / negatywnie
*)
 przeszła procedurę potwierdzenia efektu uczenia się 

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

kierunku studiów…………………………… pierwszego / drugiego
*)
 stopnia, profil ogólnoakademicki / praktyczny

*)
 

z wynikiem …………………….. 

*)
 – niepotrzebne skreślić 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….       …………………………….. 

podpisy członków komisji       podpis przewodniczącego 



 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 
do Zarządzenia Rektora PG  
nr 42/2019 z 16 października 2019 r. 

Gdańsk, ................................. 
 

Pan(i)................................................................ 
PESEL ..................................................... 
Adres.................................................................   

 
 

DECYZJA Nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 
2019 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu potwierdzania 
efektów uczenia się, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie potwierdzenia 
efektów uczenia się 

 
potwierdzam 

 
efekty uczenia się w zakresie programu studiów na studiach (pierwszego stopnia / drugiego stopnia) o (profilu 
kształcenia ogólnoakademickim / praktycznym) na kierunku ……………………….. prowadzonym na Wydziale 
……………………………..  Politechniki Gdańskiej  

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), do zadań Senatu należy określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się, 
jednocześnie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 5 załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2019/XXIV 
z 16 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań 
określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu 
potwierdzania efektów uczenia się stanowi, iż decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje 
dziekan na podstawie opinii w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się przygotowanej przez Komisje 
Weryfikujące Efekty Uczenia Się. 
Po zapoznaniu się z Pana/Pani wnioskiem, Dziekan Wydziału …………………………………………. Politechniki 
Gdańskiej potwierdza następujące efekty uczenia się: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Uznanym efektom uczenia się przyznano ……………. punktów ECTS. 
W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Gdańskiej za 
pośrednictwem Dziekana Wydziału ............................................., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Odwołanie należy złożyć w dziekanacie Wydziału …………………………………………………………… lub 
przesłać pod wskazany adres z zachowaniem ww. terminu. 
                                                                               

         Podpis 

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

 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Dziekanat Wydziału................................. 



 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4 
do Zarządzenia Rektora PG  
nr 42/2019 z 16 października 2019 r. 

Gdańsk, ................................. 
 

Pan(i)................................................................ 
PESEL ..................................................... 
Adres.................................................................   

 
 

DECYZJA Nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 
2019 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu potwierdzania 
efektów uczenia się, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie potwierdzenia 
efektów uczenia się 

 
odmawiam 

 
potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie programu studiów na studiach (pierwszego stopnia / drugiego 
stopnia) o (profilu kształcenia ogólnoakademickim / praktycznym) na kierunku ……………………….. 
prowadzonym na Wydziale ……………………………..  Politechniki Gdańskiej  

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), do zadań Senatu należy określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się, 
jednocześnie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 5 załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej 236/2019/XXIV 
z 16 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań 
określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu 
potwierdzania efektów uczenia się stanowi, iż decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje 
dziekan na podstawie opinii w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się przygotowanej przez Komisje 
Weryfikujące Efekty Uczenia Się. 
Po zapoznaniu się z Pana/Pani wnioskiem, Dziekan Wydziału …………………………………………. Politechniki 
Gdańskiej nie znalazł podstaw do potwierdzenia efektów uczenia się, ze względu na następujące okoliczności: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
W związku z tym orzeczono jak na wstępie. 

Pouczenie 

Od niniejszej Decyzji przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Gdańskiej za 
pośrednictwem Dziekana Wydziału ............................................., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Odwołanie należy złożyć w dziekanacie Wydziału …………………………………………………………… lub 
przesłać pod wskazany adres z zachowaniem ww. terminu. 
 

                                                                                        Podpis 

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

 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Dziekanat Wydziału................................. 


	42-2019.pdf
	ZR_42-2019 załącznik nr 1
	ZR_42-2019 załącznik nr 2
	ZR_42-2019 załącznik nr 3
	ZR_42-2019 załącznik nr 4

