
        

Zarządzenie nr 86/2019 

z dnia 1 października 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wprowadzenia wzoru uchwały i zaświadczenia komisji potwierdzającej efekty 

uczenia się Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., 

w związku z § 7 ust. 10 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi, wprowadzonego uchwałą nr 322/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się wzór: 

1) uchwały komisji potwierdzającej efekty uczenia się, stanowiący załącznik  

nr 1 do zarządzenia; 

2) zaświadczenia komisji potwierdzającej efekty uczenia się, stanowiący załącznik  

nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 44/2016 z dnia 22 lipca 2016 r Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentacji postępowania związanego 

z potwierdzeniem efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2019 

z dnia 1 października 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Komisja potwierdzająca efekty uczenia się  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Łódź, dnia …………………………….. 

 

 

 

Uchwała nr ….…/…/20…. 
 

W odpowiedzi na wniosek Pana/Pani ………………………………………. z dnia …………………, 

na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi, wprowadzonego uchwałą nr 322/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, komisja potwierdzająca efekty uczenia się Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Komisja potwierdzająca efekty uczenia się potwierdza Panu/Pani ……………………………………....  

następujące efekty uczenia się: 

1) …………………………………………………. 

2) …………………………………………………. 

3) …………………………………………………. 

 

§ 2 

Rekomenduje się zaliczenie Panu/Pani ……………………… następujących przedmiotów w ramach 

programu studiów na kierunku (nazwa kierunku, poziom i profil kształcenia): ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

1)  ………………………………………………...  (nazwa przedmiotu/liczba punktów ECTS/ocena) 

2)  ………………………………………………...  (nazwa przedmiotu/liczba punktów ECTS/ocena) 

3) ………………………………………………...   (nazwa przedmiotu/liczba punktów ECTS/ocena) 

 

 

 

…..……………………… 

Przewodniczący Komisji 

 



 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2019 

z dnia 1 paździenika 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Komisja potwierdzająca efekty uczenia się  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Łódź, dn. ……………………… 

 

Zaświadczenie nr ………/20…. 
 

Na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi wprowadzonego uchwałą nr 322/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, oraz na podstawie uchwały komisji potwierdzającej efekty uczenia się Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia …………………... (Nr ……….), zaświadcza się, że w ramach procedury 

potwierdzania efektów uczenia się na kierunku ……………………………, Panu/Pani 

…………………………… potwierdzono posiadanie następujących efektów uczenia się: 

 

 

l.p. Efekt uczenia się Odniesienie do efektów 

uczenia się danego kierunkui 

   

   

   

   

 

 

Jednocześnie wobec potwierdzenia powyższych efektów uczenia się, zarekomendowano zaliczenie 

Panu/Pani ………………………………….. na tej podstawie następujących przedmiotów w ramach 

programu studiów na kierunku ………………………………..: 

1)  ………………………………………………...  (Nazwa przedmiotu/Liczba punktów ECTS/Ocena) 

2)  ………………………………………………...  (Nazwa przedmiotu/Liczba punktów ECTS/Ocena) 

3) …………………………………………………  (Nazwa przedmiotu/Liczba punktów ECTS/Ocena) 

 

Komisja stwierdza możliwość potwierdzenia łącznie ………….. pkt ECTS.  

 

 

……………………… 

Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

i
 Należy podać symbole odniesień efektów uczenia się do kierunkowych efektów kształcenia. 

                                                           


