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Wzór protokołu potwierdzenia efektów uczenia  

 

Politechnika Warszawska            Warszawa, dnia ………………………… r. 

Wydział ………………..  

 

Protokół potwierdzenia efektów uczenia się 

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, 

potwierdzającej efekty uczenia się odnoszące się do efektów uczenia się określonych 

dla danego przedmiotu, dokumentujący przebieg i wyniki potwierdzania efektów uczenia się 

 

 w dniu ……………………….. r. 

 

Kandydat  

1. Imię (imiona): ….…………………………………………………………………………….  

2. Nazwisko: …….………………………………………….…………………………………...  

3. PESEL: …………………………………………………….………………………………… 

4. Numer kandydata: …..……………………………………………………………………….. 

Przedmiot 

1. Nazwa przedmiotu: …………………………………………………...…………………….. 

2. Nazwa kierunku studiów: 

……………………………………………….…………………………...  

3. Profil kształcenia (ogólnoakademicki/praktyczny): ……………..…..…………………….…  

4. Poziom kształcenia (studia pierwszego/drugiego stopnia): …….……………………………  

5. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne): ……………….………………………………  

Komisja w składzie 

Członkowie stali: 

…………………………………………………………………………..…. (Przewodniczący) 

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

Członkowie niestali: 

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

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

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

na posiedzeniu w dniu ……………………………… dokonała analizy wniosku 

przedłożonego przez kandydata oraz sformułowała następujące pytania, problemy 

do rozwiązania i zadania do wykonania: 

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

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

3. .…………………………………………………………………………………………, itd. 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 387/XLIX/2019 Senatu PW 

z dnia 18 września 2019 r. 
 

Strona 2 z 2 
 

 

 

 

Na podstawie oceny przedłożonej dokumentacji, a także oceny odpowiedzi udzielonych na 

pytania oraz przedstawionych rozwiązań problemów i zadań do wykonania Komisja uznała, 

że kandydat na studia: 

 1)
 osiągnął efekty uczenia się odpowiadające efektom uczenia się określonym dla ww. 

przedmiotu w stopniu uzasadniającym zaliczenie tego przedmiotu z wynikiem …. 
2)

 

i uzyskał ….. punkty/punktów 
1)

 ECTS 
3)

, 

 1)
 nie osiągnął efektów uczenia się odpowiadających efektom uczenia się określonym 

dla ww. przedmiotu w stopniu uzasadniającym zaliczenie tego przedmiotu. 

 

Pouczenie 

Od oceny, dokonanej przez Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, 

kandydatowi przysługuje odwołanie do Dziekana w terminie trzech dni roboczych od daty 

zapoznania się z wynikiem oceny. 

 

Podpisy Członków Komisji 

Członkowie stali: 

………………………………………………………………………………. (Przewodniczący) 

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

Członkowie niestali: 

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

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

……………………………………………………………………………………...……………
1) Niepotrzebne skreślić. 

2) Wynik w skali ocen przyjętej przy zaliczaniu przedmiotów, określonej w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej 

3) Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu w programie studiów realizowanym przez kandydata po przyjęciu na studia 

 

Zapoznałem/am
1) 

 się z oceną Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się. 

 

 

……………..…………………….. 

data i  podpis kandydata na studia 

1) Niepotrzebne skreślić. 


