
Załącznik numer 4 
do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się 

w Kujawskiej Szkole Wyższej  
we Włocławku 

 
 

UMOWA 

o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się 
 

zawarta w dniu ……………………………………………….. we Włocławku pomiędzy Stronami: 
 

Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku z siedzibą we Włocławku, Pl. Wolności 1, zwaną dalej „Uczelnią” 
reprezentowaną przez dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, prof. nzw. KSW- Rektora KSW we Włocławku, a 
 

Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………… 
 

PESEL 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

legitymującym się dowodem osobistym/paszportem 
...…………………………………………………………... 
 

podającym adres do korespondencji 
.…………………………………………………………………………….. 
 

zwaną/ym dalej „Osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się”. 
 

§ 1 
 

1. Niniejsza umowa określa warunki odpłatności za świadczone przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku 
usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się wobec Osoby 
ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się, na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), zwana dalej Ustawą. 

2. Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się 
zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego 
instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych. 

3. Potwierdzenie efektów uczenia się, objęte niniejszą umową, dotyczy efektów kształcenia występujących 
w programie kształcenia kierunku ……………………………………………………………. 
prowadzonego jako studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym 
na Wydziale ………………………………………………………………………….. w Kujawskiej Szkole 
Wyższej we Włocławku. 

 

§ 2 
 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oświadcza, że: 

1) spełnia wymagania określone w art. 170e Ustawy, a w tym warunki kadrowe, niezbędne do potwierdzania 
efektów uczenia się dla kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 

2) potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz wydanych na jej 
podstawie aktów prawnych, 

3) procedurę przeprowadza się w celu ustalenia, czy Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się 
uzyskała efekty uczenia się zbieżne z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia dla kierunku 
studiów, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych 
przedmiotów/modułów wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. 

 

§ 3 
 

Ocena Wydziałowej Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się uzyskana przez Osobę ubiegającą się 
o potwierdzenie efektów uczenia się umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku 
akademickim ……………… z uwzględnieniem obowiązujących zasad tworzenia rankingu kandydatów. 
 
 



 
 
 

§ 4 
 

1. Wysokość opłat związanych z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się została określona 
w zarządzeniu Rektora Nr ………. z dnia ……………………… w sprawie wysokości opłat związanych 
z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim ………………………. . 

2. Wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się, którego dotyczy niniejsza umowa, wynosi 
……………. . 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się wnosi się przed 
złożeniem wniosku wraz w wymaganymi dokumentami na rachunek bankowy Kujawskiej Szkoły Wyższej 
we Włocławku 
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001  

4. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia 
się najpóźniej do dwóch tygodniu po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze studiów. 

 

§ 5 
 

1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znany jest jej Statut Kujawskiej 
Szkoły Wyższej we Włocławku, Uchwała Nr ………. Senatu KSW z dnia ………………… w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, 
zarządzenie Rektora Nr ……… z dnia ……………………………. w sprawie wysokości opłat związanych 
z przeprowadzeniem Potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim ………………….. , z którymi 
to dokumentami zapoznała się i je akceptuje. 

2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku we Włocławku oświadcza, że dokumenty określone w ust. 1, 
zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni www.ksw.wloclawek.pl 

 

§ 6 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym 
czasie. W przypadku wypowiedzenia umowy osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się 
zwraca Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku wydatki, które Uczelnia poczyniła w celu należytego 
wykonania umowy oraz uiszcza Uczelni część wynagrodzenia odpowiadającą czynnościom wykonanym w 
związku z potwierdzaniem efektów uczenia się do dnia wypowiedzenia umowy. 

3. KSW we Włocławku może rozwiązać umowę za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem 
w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3, należnej opłaty w wysokości, o której 
mowa w § 4 ust. 2. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 

§ 7 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 

Uczelnia 
(pieczątka i podpis 

J.M. Rektora KSW we Włocławku) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie 
efektów uczenia się 
(czytelny podpis) 


