
KARTA OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
wypełnia Grupa ds. potwierdzania efektów uczenia się 

 

Imię i nazwisko Kandydata:  

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

Obszar studiów: ………………………………………………………..……………….. 

Kierunek:  ………………………………………………………..……………….. 

Studia I stopnia/ studia II stopnia * 

 

Moduł/ przedmiot/forma zajęć* o którego uznanie wnioskuje Wnioskodawca:  

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

Liczba punktów ECTS: ……………………………………………………..………… 

 

Członkowie Grupy ds. potwierdzania efektów uczenia się: 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Rezultat*:  

• Zdobyte efekty uczenia się nie zostały uznane  

• Zdobyte efekty uczenia się zostały uznane, przyznano ………………… pkt. ECTS. 

 

 

 

 

Data i podpisy członków 
Grupy ds. potwierdzania i  

efektów uczenia się 
 

………………….………………………………….. 

………………….………………………………….. 

………………….………………………………….. 

………………….………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 



Należy ocenić dowody/dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę w odniesieniu do każdego 

efektu kształcenia, o którego uznanie ubiega się Wnioskodawca przyjmując skalę od 1 do 4 gdzie: 

1 – dowody/dokumenty nieadekwatne do uzyskanych efektów kształcenia 

2 – niewystarczające dowody/dokumenty potwierdzające uzyskane efekty kształcenia 

3 - Kandydat przedstawił wystarczające dowody/dokumenty potwierdzające uzyskane efekty 

kształcenia 

4 - Kandydat przedstawił szczegółowe i wyczerpujące dowody/dokumenty potwierdzające uzyskane 

efekty kształcenia 

Do uznania efektów uczenia się za równoważne efektom nabywanym podczas formalnego procesu 

kształcenia w ramach danego modułu/przedmiotu/formy zajęć upoważnia ocena końcowa na 

poziomie minimum 60% oceny maksymalnej. W zależności od specyfiki efektów, o potwierdzenie 

których ubiega się Wnioskodawca, Grupa ds. potwierdzania efektów uczenia się decyduje o 

konieczności zastosowania dodatkowych metod i narzędzi oceny efektów uczenia się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ GRUPY DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

OCENA DOWODÓW/DOKUMENTÓW 

Efekt kształcenia (symbol) 
Wynik punktacji 

1-4 

W ZAKRESIE WIEDZY 

1.   

2.   

3.   

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 

1.   

2.   

3.   

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

1.   

2.   

3.   

 

DODATKOWE METODY I NARZĘDZIA OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Należy zastosować: tak/nie* 

Wybrana metoda/narzędzie oceny: egzamin pisemny/egzamin ustny/egzamin praktyczny/projekt* 

 

Efekt kształcenia (symbol) 
Wynik punktacji 

1-4 
Data dokonania 

oceny 

W ZAKRESIE WIEDZY 

1.    

2.    

3.    

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 

1.    

2.    

3.    

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

1.    

2.    

3.    

 

*niepotrzebne skreslić 



 

WYNIK KOŃCOWY PROCEDURY RPL 

Efekt kształcenia 
(symbol) 

Wynik punktacji 
1-4 

Punktacja 
dodatkowych 

metod/narzędzi 
oceny efektów 

uczenia się 

Wynik końcowy ustalony 
przez Grupę ds. 

potwierdzania efektów 
uczenia się 

W ZAKRESIE WIEDZY 

1.     

2.     

3.     

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 

1.     

2.     

3.     

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

1.     

2.     

3.     

 

Uzyskany przez Wnioskodawcę wynik to ………………….……………………, co stanowi ………………………………. % 

wyniku końcowego. 

 

Potwierdzenie wyżej wymienionych efektów uczenia się prowadzi do uznania efektów kształcenia i 

zaliczenia następujących modułów/przedmiotów/form zajęć i odpowiadających im punktów ECTS. 

Moduł/Przedmiot Forma zajęć Punkty ECTS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Data i podpisy członków 
Grupy ds. potwierdzania i  

efektów uczenia się 
 

………………….………………………………….. 

………………….………………………………….. 

………………….………………………………….. 


