
 

Załącznik nr 8 

do zarządzenia nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 18 października 2019 r.                                                         

WZÓR A 
                                                                                        Szczecin, ....................................... 

Pan /Pani................................................................  
PESEL ..................................................................  
Adres.....................................................................  
 

Orzeczenie nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 
Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr 17/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 
poza systemem studiów, po rozpoznaniu Pani/Pana*) odwołania z dnia .................... w sprawie 
potwierdzenia efektów uczenia się,  

 
uchylam 

 
decyzję nr.......  z dnia ………… ....  wydaną przez Komisję Weryfikującą  Efekty Uczenia się Wydziału 
.................................................................................................................................................................. 

(nazwa wydziału) 

 
przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia w terminie …… dni. 
 
 

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 ze zm.), sposób potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni. Na 
podstawie  § 12 ust. 4 ww. uchwały nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 
2019 r. decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje wydziałowa  Komisja 
Weryfikująca Efektów Uczenia się a organem odwoławczym od orzeczenia Komisji Weryfikującej jest, 
zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały, Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się 
powołana zgodnie z § 7 ust. 2. 
 
 
W dniu …………. wniósł Pan/Pani odwołanie, w którym wskazał/ła Pan/Pani, że : 
……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organ odwoławczy uznał przedstawione argumenty za zasadne i tym samym uchylił zaskarżoną 
decyzję nr …… z dnia …………  wydaną przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się Wydziału 
………………… 
 
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. 
 
 
 
 

........................................................... ........................ 
     podpis przewodniczącego Uczelnianej Komisji  
Odwoławczej ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się  

 
 

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się Wydziału …………………………………… 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 



 

 

                                                             WZÓR B                                          
                                                                                        Szczecin, ....................................... 

Pan /Pani................................................................  
PESEL ..................................................................  
Adres.....................................................................  
 

Orzeczenie nr ......................... 
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 
Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 
poza systemem studiów, po rozpoznaniu Pani/Pana*) odwołania z dnia .................... w sprawie 
potwierdzenia efektów uczenia się,  

 
utrzymuję w mocy 

 
decyzję nr.......  z dnia ………… ....  wydaną przez Komisję Weryfikującą  Efekty Uczenia się Wydziału 
.................................................................................................................................................................. 

(nazwa wydziału) 

 
 
 

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 ze zm.), sposób potwierdzania efektów uczenia się określa senat uczelni. Na 
podstawie  § 12 ust. 4 ww. uchwały nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 
2019 r. decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje wydziałowa  Komisja 
Weryfikująca Efektów Uczenia się, a organem odwoławczym od orzeczenia Komisji Weryfikującej jest, 
zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały, Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się 
powołana zgodnie z § 7 ust. 2. 
 
Po zapoznaniu się z Pana/Pani odwołaniem i przeprowadzonym w tym zakresie postępowaniem 
Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się potwierdza decyzję nr.........  z 
dnia…… wydaną przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się Wydziału ................................. 
                                                                             
Stwierdzamy, że orzeczenie Komisji jest prawidłowe, zaś zarzut podniesiony w odwołaniu nie zasługuje 
na uwzględnienie, ponieważ …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. 
 
 
 
 

........................................................... ........................ 
     podpis przewodniczącego Uczelnianej Komisji  
Odwoławczej ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się  

 
 

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się Wydziału …………………………………… 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 

 


