
 

 

Załącznik nr 9  

do zarządzenia nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 18 października 2019 r.                                                         
 

Prodziekan ds. studenckich                                                             Szczecin, dn. 
………………. 
Wydziału ………………… 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
Znak sprawy: 
Wydział: 
Kierunek/specjalność: 
Profil: 
Rodzaj studiów: 
Rok akademicki: 
Rodzaj dokumentu: 
Nr albumu:                                            

                              Pani/Pan  
………………………………….. 
…………………………………. 

 
 

Decyzja 
 
Na podstawie § 6 ust. 4 w zw. z § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego 
wprowadzonego w życie uchwałą nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 
2019 r. oraz § 14 ust.1-4 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 i  w oparciu o decyzję nr ………. wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty 
Uczenia się,   

 
                                  
 

                                                             uznaję 
 
efekty uczenia się i zaliczam następujące przedmioty zawarte w programie studiów kierunku 
……….……… studiów  ………… stopnia o profilu …………………….. realizowanych w formie………… 
 
 

1) ………………………….                 ………………….                                   …………. 
                     (nazwa przedmiotu/modułu)       (ocena)                                   (pkt. ECTS) 

 
2) …………………… ..….       …………. 
              (nazwa przedmiotu/modułu)                                                           (pkt. ECTS) 

 
3) ………………………                         …………. 
               (nazwa przedmiotu/modułu)                                                                     (pkt. ECTS) 
 
        ………………………………..                                                                                                   ……………… 

 
 
 

 
W związku z powyższym  zostaje Pani/u  przyznany indywidualny program studiów pod opieką 

naukową  Pani/Pana ……………………………………….……………………………………….. 

                                             (tytuł, imię i nazwisko nauczyciela akademickiego) 



 

              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 § 14 ust.1-4 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 oraz § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów US studentowi przyjętemu w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się prodziekan ds. studenckich wydaje decyzję w oparciu o decyzję 
wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się, przyznaje indywidualny program studiów                      
i powołuje opiekuna naukowego. 
 
 
 
 

 
 
                                                         Pouczenie 
 
Od niniejszej decyzji służy Pani/Panu prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji (podstawa prawna: § 6 ust. 2 -3 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego). 
 

 
 
 
 
                                                                                 …………………………………. 
                                                                                                            (podpis prodziekana ds. studenckich) 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 
2. a/a 

 
 
 
 
 

W przypadku osobistego odbioru decyzji: 

Niniejszą decyzję otrzymałem/m  dnia…………………..   

 

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

                                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 


