
UCHWAŁA NR 14/2015 

RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 z dnia 18 maja 2015 roku  

w sprawie: uchwalenia zasad potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się poza 

uczelnią dla kandydatów na studia w KPSW w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.18o, art. 6 ust.1 pkt 7, art.9, 99, 162, 170c, 170e, 170f ustawy                     

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. 

zmianami) oraz Uchwały nr 14/2015 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                     

w Jeleniej Górze z dnia 20 kwietnia 2015 r. uchwala się co następuje:                                                            

§ 1 

Na WNHiS można potwierdzać efekty uczenia się w odniesieniu do kierunków: 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia -  specjalność filologia angielska  oraz 

filologia - specjalność filologia germańska. 

§ 2 

W celu przeprowadzenia procedury kandydat na studenta KPSW ubiegający się o 

potwierdzenie efektów uczenia się  powinien złożyć w dziekanacie Wydziału nie później niż 

do 15 września następujące dokumenty: wniosek dotyczący weryfikacji efektów, świadectwa 

ukończenia kursów lub form uczenia się, dyplomy doskonalenia zawodowego, dokumenty 

potwierdzające staże lub praktyki, świadectwa pracy wskazujące na zgodność wykonywanych 

czynności  z danym kierunkiem kształcenia oraz  inne certyfikaty potwierdzające osiągnięte 

umiejętności i kompetencje, właściwe dla danego kierunku i profilu kształcenia. 

§ 3 

Efekty uczenia się potwierdzają komisje:   

-  Komisja weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku dziennikarstwo  

   i komunikacja społeczna - profil praktyczny; 

-  Komisja weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku filologia specjalność  

   filologia angielska- profil praktyczny; 

-  Komisja weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku filologia specjalność  

   filologia germańska - profil praktyczny. 

 

 



§ 4 

W każdej z wymienionych w § 3 Komisji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

zasiada przynajmniej 3 nauczycieli akademickich (w tym 2 co najmniej w stopniu doktora) 

posiadających odpowiednią wiedzę  w tematyce pracy właściwej dla danego kierunku studiów 

i profilu kształcenia.                                                              

§ 5 

Zadania Komisji wyznacza Regulamin potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się poza 

uczelnią dla kandydatów na studia w KPSW (załącznik do Uchwały Senatu nr 14/2015 z dnia 

20.04.2015 r.) 

§ 6 

W celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza uczelnią, Komisja po zapoznaniu 

się z dokumentacją kandydata na studenta, określa odpłatną  formę sprawdzenia efektów. 

Mogą nią być egzaminy, testy teoretyczne lub praktyczne, projekty lub inne formy wskazane 

przez Komisję.  

§ 7 

Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Komisję, dziekan WNHiS wydaje decyzję 

o przyjęciu na studia oraz określa pozostałe zasady  studiowania, a także wyznacza 

nauczyciela akademickiego do opieki naukowej nad studentem.    

§ 8 

Od decyzji Komisji przysługuje osobie ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się 

odwołanie się do rektora Uczelni w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wyniku 

potwierdzania efektów uczenia się. 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2015 r. 

 

§ 10 

 

Realizacje uchwały powierza się prodziekanowi Wydziału. 

 

 

                                         Przewodniczący Rady  

                        Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

                                                                                        dr Leszek Albański 

 


