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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Niniejszy dokument określa procedurę weryfikowania efektów uczenia się dla 

studentów uczelni, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działających 

na terytorium Ukrainy, którzy przybyli do Rzeczpospolitej Polskiej w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i zamierzają 

kontynuować studia w PUZ we Włocławku. 

2. Przepisy stosuje się do studiów pierwszego/drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej.  

 

 

§ 2. 

 

1. Uczelnia weryfikuje efekty uczenia się uzyskane przez studenta w procesie uczenia się 

w uczelni działającej na terytorium Ukrainy, w sytuacji ubiegania się o kontynuowanie 

studiów  na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów w PUZ we Włocławku. 

3. Z potwierdzania efektów uczenia się są wyłączone kierunki, dla których zostały 

określone standardy kształcenia. 

 

 

§ 3. 

 

Efekty uczenia się weryfikuje się studentowi: 

1) posiadającemu dokumenty potwierdzające dotychczasowe kształcenie w  uczelni na 

terytorium Ukrainy, w tym poświadczające okresy studiów, zrealizowane 

przedmioty, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydane przez tę 

uczelnię; 

2) nie posiadającemu dokumentów, na podstawie złożonego oświadczenia, że w dniu 

24 lutego 2022 r. studiował na określonym  roku studiów, na danym kierunku i 

poziomie studiów w uczelni, działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuje 

dokumentami, o których mowa w pkt. 1). Wzór oświadczenia stanowi           

załącznik nr 1. 

 

 

 

II. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WERYFIKACJI 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

§ 4. 

 

1. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza dyrektor instytutu lub wyznaczony 

przez niego nauczyciel akademicki, posiadający wiedzę w zakresie programu studiów, 

którego dotyczą efekty uczenia się. 

2. Dyrektor instytutu lub nauczyciel wyznaczony do przeprowadzenia weryfikacji efektów 

uczenia się  współpracuje z nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot lub 



prowadzącym przedmiot albo innym nauczycielem posiadającym doświadczenie 

dydaktyczne w realizacji zajęć z przedmiotu, którego efekty są weryfikowane; 

3. Z procesu weryfikacji efektów uczenia się sporządzany jest protokół: 

1) w przypadku studenta posiadającego dokumenty potwierdzające okresy studiów, 

zrealizowane przedmioty, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, 

wydane przez uczelnię macierzystą wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.  

2) w przypadku studenta, który składa oświadczenie, że w dniu 24 lutego 2022 r. 

studiował na określonym  roku studiów, na danym kierunku i poziomie studiów w 

uczelni, działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuje dokumentami, wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 3. 

4. Przyjmuje się, że przedmioty zrealizowane przez studenta w macierzystej uczelni nie 

podlegają weryfikacji efektów uczenia się tj. dla tych przedmiotów nie określa się 

różnic programowych. Student zostaje przyjęty na kolejny semestr, następujący po 

zaliczonym semestrze, z zastrzeżeniem pkt 5 i pkt 6.  

5. W przypadku braku realizacji przez studenta przedmiotu w uczelni macierzystej 

niezbędnego do kontynuowania kształcenia na kolejnych semestrach w PUZ we 

Włocławku decyzję, co do sposobu i czasu wyrównania różnic programowych 

podejmuje nauczyciel prowadzący przedmiot w uzgodnieniu z kierownikiem 

zakładu/dyrektorem instytutu. 

6. Różnice w programach studiów określa się w odniesieniu do wszystkich przedmiotów 

na potrzeby sytuacji, gdyby student zamierzał kontynuować lub skończyć kształcenie w 

PUZ we Włocławku. W takim przypadku będzie zobowiązany do kompleksowego 

uzupełnienia efektów uczenia się. Termin egzaminu/zaliczenia można wówczas ustalić 

do końca danego cyklu kształcenia lub w terminie późniejszym, gdyby student zgłosił 

się w ostatnim semestrze danego cyklu kształcenia, co automatycznie będzie w takiej 

sytuacji powodowało konieczność wydłużenia okresu studiów dla danego studenta do 

czasu uzupełnienia efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi terminami. 

 

 

§ 5. 

 

1. Student, który opuścił terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych składa do 

Rektora PUZ we Włocławku podanie o wyrażenie zgody na dalsze odbywanie studiów 

w PUZ we Włocławku. 

2. Do podania student dołącza: 

1) dokumenty potwierdzające dotychczasowe kształcenie w  uczelni na terytorium 

Ukrainy, w tym poświadczające okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub 

praktyki zawodowe, wydane przez tę uczelnię; 

2) oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 2), w przypadku braku dokumentacji, 

o której mowa w pkt. 1). 

 

` 

III.  WERYFIKACJA  EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

§ 6. 

 

1. Weryfikacja efektów uczenia się wymaga zastosowania zróżnicowanych form 

sprawdzania, adekwatnych do kategorii wiedzy, umiejętności albo kompetencji 

społecznych, których efekty dotyczą. 



2. Szczegółowe informacje o sposobie zaliczenia danego przedmiotu, w tym o jego formie 

i zakresie, efektach przedmiotowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, a także dokładne kryteria oceniania oraz formy weryfikacji prowadzące 

do zaliczenia przedmioty zawiera Opis przedmiotu  przygotowany dla danego cyklu 

kształcenia. 

3. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje w odniesieniu do 

wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego przedmiotu. 

4. Formy weryfikacji efektów uczenia się prowadzące do zaliczenia przedmiotu są 

określone w Regulaminie studiów i Księdze Jakości i należą do nich m.in. 

1) prace pisemne, projekty, prezentacje multimedialne, wytwory techniczne itp.; 

2) różne formy wypowiedzi ustnej; 

3) inne, wynikające z charakteru przedmiotu i definiowane w opisie przedmiotu. 

5. Zaliczenie zajęć w następstwie weryfikacji  efektów uczenia się dokumentowane jest w 

protokołach zaliczenia zajęć oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta sporządzanej 

w postaci wydruków danych z systemów informatycznych.  

6. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie 

studiów. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 7. 

 

1. Postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie do studentów, którzy w dniu 

24 lutego 2022 r. byli studentami  uczelni, działających na terytorium Ukrainy i przybyli 

do Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium Ukrainy i zamierzają kontynuować studia w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022. 

2. Zmiany dokumentu dokonuje się w trybie jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 


