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Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się 

 

Warszawa, dnia ……………………. 

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Wniosek kandydata na studia o potwierdzenie efektów uczenia się, w zakresie  odpowiadającym efektom uczenia 

się określonym w programie studiów dla wybranych przedmiotów 

 

Politechnika Warszawska  

Biuro ds. Przyjęć na Studia 

Uczelniany punkt konsultacyjny  

ds. potwierdzania efektów uczenia się  

 

I. Dane osobowe kandydata  

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

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

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

4. Adres do korespondencji:  

1) ulica: ………………………………………………………………………………………  

2)  numer domu i mieszkania: ..…..…...………………………………….……………….  

3)  kod pocztowy: ……………………………………………….…………………………  

4)  miejscowość: ………………………………..………………………………………….  

5. Dane kontaktowe:  

1)  numer telefonu: ……………………………………..…………..……………………  

2) adres e-mail: ……………………..………………………….…………………………….  

 

II. Informacja o programie studiów, o przyjęcie na który ubiega się kandydat  

1. Nazwa kierunku studiów ……………………………………..……………………………...  

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

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

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

 
 

 

Numer kandydata: 

Wypełnia pracownik uczelnianego punktu konsultacyjnego ds. potwierdzania efektów uczenia się. 
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III. Przedmioty, o zaliczenie których – w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – 

wnioskuje kandydat 

 

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

2. Nazwa przedmiotu 2: ……………………………………………….……………………... 

3. Nazwa przedmiotu 3:……………………………………………….………...…...……., itd.  

Uwaga: W oddzielnych załącznikach do wniosku kandydat powinien odnieść się 

do poszczególnych przedmiotów, o zaliczenie których wnioskuje, oraz w danym załączniku – 

do wszystkich efektów uczenia się, wymienionych w opisie danego przedmiotu. 

 

 

 

………………………………….. 

podpis kandydata na studia 
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Wzór załącznika do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się 

 

 

Załącznik do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się 

 

Imię i nazwisko kandydata: 

Nazwa przedmiotu 1: 

……………………………………………………………………………... 

Efekt uczenia się 1: ……………………………………………….…………….……………… 

Uzasadnienie osiągnięcia ww. efektu: 

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

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

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

Efekt uczenia się 2: …………………………………………………………….……………… 

Uzasadnienie osiągnięcia ww. efektu: 

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

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

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

itd. 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie ww. efektów: 

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

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

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

 

Uwaga: Do danego załącznika do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię (potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelnianego punktu konsultacyjnego  

ds. potwierdzania efektów uczenia się) dokumentacji, potwierdzającej osiągnięcie ww. 

efektów.  

 

……..………..……………………….. 

data i podpis kandydata na studia 

 

 


