
Załącznik nr 3 
do Uchwały Senatu PK Nr 29 /2015  

z dnia 17 czerwca 2015 r. 
 

OPINIA W SPRAWIE POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SI Ę 
 

I.  Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się  
 imię i nazwisko…………………………………………………………………… 
 PESEL……………………………………………………………………………. 
 
II.  Nazwa kierunku………………………………………………………………… 

 poziom……………………..................................................................................... 
 profil……………………………………………………………………………… 
 podstawowa jednostka organizacyjna:………………………………………….. 
III.  Skład Komisji Weryfikuj ącej Efekty Uczenia się 
 przewodniczący:     …………………………………………………………… 
 członkowie:  …………………………………………………………… 
    …………………………………………………………… 
IV.  Potwierdzenie efektów uczenia się w odniesieniu do przedmiotowych  efektów 

kształcenia: 
1. Kurs przedmiotowy………………………………………………………………… 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Dowód 
potwierdzający 

osiągniecie 
efektu 

kształcenia  

Uznanie 
dowodu [+/-]* 

Sposób oceny 
osiągniecia 

efektów 
kształcenia 
(egzamin 

pisemny/ustny) 

Ocena 
osiągniecia 

efektów 
(według skali 

ocen)** 

      
      
      

 
  *) W przypadku uznania dowodu, Komisja stawia „+” w przeciwnym przypadku „-” 
**) Formularz pytań stanowi załącznik do opinii. W przypadku egzaminu pisemnego - w dokumentacji pracy 
 Komisji umieszcza się również odpowiedzi osoby ubiegającej się o uznanie efektów uczenia się. 
 

a) Czy potwierdzone efekty uczenia się są zbieżne z efektami kształcenia przypisanymi kursowi 
przedmiotowemu ? (TAK/NIE)…………………………………… 

b) Czy uznane efekty uczenia się pozwalają zaliczyć efekty kształcenia przypisane kursowi 
przedmiotowemu ? (TAK/NIE)…………………………………… 

c) Proponowana ocena według skali ocen określonej w § 17 Regulaminie Studiów PK 
………………………………………………………………………………………………… 

d) Uwagi…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
2. Kurs przedmiotowy………………………………………………………………… 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Dowód 
potwierdzający 

osiągniecie 
efektu 

kształcenia  

Uznanie 
dowodu [+/-]* 

Sposób 
osiągniecia 

efektów 
kształcenia 
(egzamin 

pisemny/ustny) 

Ocena 
osiągniecia 

efektów 
(według skali 

ocen)** 

      
      
      

 
  *) W przypadku uznania dowodu, Komisja stawia „+” w przeciwnym przypadku „-” 
**) Formularz pytań stanowi załącznik do opinii. W przypadku egzaminu pisemnego - w dokumentacji pracy 
 Komisji umieszcza się również odpowiedzi osoby ubiegającej się o uznanie efektów uczenia się. 
 

e) Czy potwierdzone efekty uczenia się są zbieżne z efektami kształcenia przypisanymi kursowi 
przedmiotowemu ? (TAK/NIE)…………………………………… 

f) Czy uznane efekty uczenia się pozwalają zaliczyć efekty kształcenia przypisane kursowi 
przedmiotowemu ? (TAK/NIE)…………………………………… 

g) Proponowana ocena według skali ocen określonej § 17 w Regulaminie Studiów PK 
 ………………………………………………………………………………………………… 

h) Uwagi………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 Podpis Przewodniczącego Komisji     Podpisy członków Komisji 
 Weryfikującej Efekty Uczenia się  
       
 
 ....................................     ........................................... 
 
         ........................................... 
 
         ........................................... 
        
         Data……………………… 


