Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora UZ nr 96 z dnia 01 grudnia 2015 r.

WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI WERYFIKUJĄCEJ
Wydział .....................................................................
Uniwersytet Zielonogórski
PROTOKÓŁ
z weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów
Komisji weryfikująca efekty uczenia się w składzie:
1) przewodniczący .................................................
2) członek komisji .................................................
3) członek komisji .................................................

na posiedzeniu w dniu ........................... stwierdziła, co następuje:
1. Weryfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przeprowadzono na
wniosek nr ....... złożony w dniu ............ przez Pana/Panią ..................................................,
w celu potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych przez wnioskodawcę w sposób
umożliwiający zaliczenie wskazanych przedmiotów.
2. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się w zakresie odpowiadającym
efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia na kierunku ..................................,
studiów ......................................................................... o profilu ..........................................
pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich

ogólnoakademickim/praktycznym

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 20.../20...:
potwierdzono efekty uczenia się umożliwiające zaliczenie przedmiotów
nazwa przedmiotu

liczba punktów ECTS

ocena końcowa

nie potwierdzono efektów uczenia się w zakresie następujących przedmiotów
nazwa przedmiotu

liczba punktów ECTS

ocena ndst/
brak zgodności

Szczegółowy opis weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia
zawartych w programie studiów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w załączonych
formularzach.
podpisy członków komisji

podpis przewodniczącego

WZÓR FORMULARZA OCENY DLA PRZEDMIOTU - KOMISJA
(należy wypełnić dla każdego przedmiotu oddzielnie)

Weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych przez Panią/Pana ..............................................
poza systemem studiów w odniesieniu do efektów kształcenia zawartych w programie
studiów

dla

kierunku

...........................................................................................................

studiów .............................................................................. o profilu ..........................................
pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich

ogólnoakademickim/praktycznym

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 20.../20...

nazwa przedmiotu:
opis efektu uczenia się
wnioskodawcy

odniesienie do efektu
kształcenia przedmiotu

metody weryfikacji
(data)

ocena

ocena końcowa z przedmiotu

UWAGI DLA KOMISJI
W przypadku stwierdzenia braku zgodności efektów uczenia się wnioskodawcy z efektami
kształcenia określonymi w karcie przedmiotu komisja weryfikująca nie potwierdza efektów
uczenia się w tym zakresie. Wówczas w rubryce "metody weryfikacji" wpisuje się na
podstawie przedłożonych dokumentów, a w miejscu oceny - brak zgodności (nie wystawia się
ocen cząstkowych, ani oceny końcowej z przedmiotu).
W przeciwnym przypadku, w rubryce "metody weryfikacji" należy wskazać właściwą dla
danego efektu metodę weryfikacji i narzędzia oceny (np. na podstawie przedłożonych
dokumentów, rozmowa weryfikacyjna, test, zadanie, projekt, egzamin, ...). Należy również
podać datę przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.

