załącznik nr 1
do Zasad potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów i przyjęcia na
studia przez potwierdzenie tych efektów w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w
Bydgoszczy

Data wpływu:…………………..
Nr wniosku:…..…………………
JM Rektor
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WNIOSEK o potwierdzenie efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
W związku z zamiarem ubiegania się o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
na kierunek …………………………………………………………………………………………….…………………………………………..,
studia stacjonarne/ niestacjonarne*, pierwszego/ drugiego* stopnia, o profilu ogólnoakademickim/
praktycznym*, w semestrze zimowym/ letnim* roku akademickiego ……………………………
wnioskuję o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się
i uznanie tych efektów, za odpowiadające efektom zdefiniowanym dla wybranych przedmiotów ww.
kierunku, poziomu i profilu studiów.
Część 1. Dane o wnioskodawcy

1. Dane wnioskodawcy
Imiona

Nazwisko

PESEL

2. Adres
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

3. Dane kontaktowe
telefon

Numer domu

Numer
mieszkania

e-mail

4. Posiadane wykształcenie
średnie
dane dokumentu

(świadectwo
dojrzałości)

nr dokumentu
data uzyskania
wydany przez

5. Doświadczenie zawodowe
miejsce pracy (pracodawca)
okres pracy (od-do)
stanowisko
zakres obowiązków (opis)
okres pracy (od-do)
stanowisko
zakres obowiązków (opis)
miejsce pracy (pracodawca)
okres pracy (od-do)
stanowisko
zakres obowiązków (opis)
okres pracy (od-do)
stanowisko

studia I stopnia
(dyplom lic./ inż.)

studia II stopnia
(dyplom mgr./mgr.
inż.)

jednolite
magisterskie
(dyplom mgr./mgr.
inż.)
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zakres obowiązków (opis)

6. Uzyskane certyfikaty / odbyte studia podyplomowe, kursy, szkolenia
świadectwa
dane dokumentu
certyfikaty
inne
nazwa formy kształcenia
nr dokumentu
data uzyskania
wydany przez
kończąca się uzyskaniem
kwalifikacji zawodowych
(TAK/ NIE)
7. Informacje dodatkowe związane z wnioskowanymi do potwierdzenia efektami uczenia się
(np. zainteresowania, hobby, działalność w związkach, organizacjach lub stowarzyszeniach)

Część 2. Wykaz przedmiotów wg programu studiów, dla ww. kierunku, poziomu i profilu, dla których
ma być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się

LP.

Nazwa przedmiotu

Liczba
ECTS

punktów

Część 3. Spis dokumentów załączonych do wniosku, potwierdzających dane zawarte w części 1
wniosku, odpowiednio w wierszach 4-7 :
Spis dokumentów (przykładowy):
1) kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
2) oświadczenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów
uczenia się pobieranych przez Uniwersytet,
3) potwierdzenie dokonania opłaty pobieranej w formie zaliczki, związanej z weryfikacją formalnomerytoryczną wniosku tj. za wszczęcie procedury potwierdzania efektów uczenia się,
4) kserokopie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie zawodowe, pozwalającej ocenić wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne, które zostały nabyte poza systemem studiów, zawierającej:
a) zaświadczenia z zakładów pracy, świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, dokumenty
prowadzające prowadzenie działalności gospodarczej, inne
b) opinie pracodawców, rekomendacje,
c) opis stanowisk pracy, zakresy obowiązków potwierdzone przez pracodawcę,
d) certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń,
e) opis doświadczenia zawodowego,
f) inne dokumenty wskazujące na uzyskanie efektów uczenia się (podać jakie) ………………………………………

Część 4. Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, że:
1) wszystkie dane oraz przedłożone przeze mnie dokumenty są prawdziwe,
2) zapoznałem/am się z
− klauzulą informacyjną RODO, dla kandydatów na studentów w Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, dostępną na stronie www.utp.edu.pl/
Klauzula informacyjna RODO,
− zasadami potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanymi w procesie uczenia się poza systemem studiów
i przyjęciem na studia przez potwierdzenie tych efektów w Uniwersytecie.
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………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)
__________________
*/niepotrzebne skreślić

