Zarządzenie Nr 2/16
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu kierunków, w ramach których będzie prowadzona procedura potwierdzania efektów
uczenia się oraz ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem tej
procedury

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572,
poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7. poz. 768, poz. 1004, poz. 1146 i poz.
1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 860, poz. 1187, poz. 1240 i poz. 1268) oraz § 2 ust. 3 i § 14 ust. 1 uchwały nr V/141
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
organizacji potwierdzania efektów uczenia się, zmienionej uchwałą Nr V/189 z dnia 26 stycznia 2016 r., a także § 1
ust. 1 pkt. 5) oraz ust. 2 uchwały nr V/142 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016 zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam następujące kierunki studiów, w ramach których może być przeprowadzana procedura potwierdzania
efektów uczenia się w 2016 roku:
1) Filologia – studia I stopnia, profil praktyczny,
2) Informatyka – studia I stopnia, profil praktyczny.

1.
2.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

§ 2.
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem procedury potwierdzania efektów uczenia się na kierunkach,
o których mowa w § 1, są zobowiązane złożyć wnioski w terminie od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
Osoby, którym zostaną potwierdzone efekty uczenia się będą mogły przystąpić do rekrutacji na studia
prowadzonej na rok akademicki 2016/2017 lub 2017/2018.

§ 3.
Osoba ubiegająca się o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wnosi opłatę, zgodnie z zasadą: liczbę punktów ECTS przypisaną do
danego modułu/modułów, którego efekty będą potwierdzane mnoży się przez kwotę 150,00 zł, z zastrzeżeniem
ust.2.
W przypadku uznawania efektów uczenia na podstawie dokumentów wskazanych przez Dziekana, których
posiadanie zwalnia kandydata z weryfikacji efektów uczenia się (uznawalność instytucjonalna), osoba ubiegająca
się o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się wnosi opłatę, zgodnie z zasadą: liczbę
punktów ECTS przypisaną do danego modułu/modułów, którego efekty będą potwierdzane mnoży się przez
kwotę 100,00 zł.
Indywidualną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1-2 oraz terminy ich wniesienia określa umowa zawarta
pomiędzy osobą ubiegająca się o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się a Uczelnią.
Opłata, o której mowa w ust. 1-2 powinna zostać wniesiona przed rozpoczęciem procedury potwierdzenia
efektów uczenia się. Brak opłaty spowoduje pozostawienie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 bez
rozpatrzenia.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla osoby ubiegającej się
o potwierdzenie efektów uczenia się.
§ 4.
Ustalone opłaty obowiązują od roku akademickiego 2015/2016.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

