
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2016; poz. 31 

   

UCHWAŁA Nr 12 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 26 stycznia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 91 Senatu UMK z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

Na podstawie art. 170e, 170f i 170g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.)  

 

 

Senat  u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 91 Senatu UMK z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów 

uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) konsultant – oznacza nauczyciela akademickiego wskazanego przez dziekana 

na wniosek prodziekana właściwego ds. kształcenia,”, 

2) w § 6 ust 1 lit. d) i e) otrzymują brzmienie: 

„d) odwoławcza komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, 

e) konsultant lub konsultanci, 

f) Centrum, jako jednostka doradcza, przyjmująca dokumentację  

     i weryfikująca ją pod względem formalnym ”, 

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie 

pozaformalnym i nieformalnym wnioskodawca składa za pośrednictwem 

Centrum w dowolnym momencie roku akademickiego.”, 

4) dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a 

1. Obowiązek ponoszenia opłaty, o której mowa w § 8 powstaje na podstawie 

pisemnej umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Uniwersytetem.  

2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do zawierania umów  

w jego imieniu.  

3. Wzór umowy określa załącznik do niniejszej uchwały.”, 

5) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje dziekan na 

podstawie protokołu wydziałowej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia. 



2. Organem odwoławczym od decyzji dziekana jest powoływana przez rektora 

odwoławcza komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, w skład której 

wchodzą: prorektor właściwy ds. kształcenia, jako przewodniczący, 

pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia oraz przewodniczący Uczelnianej 

Rady ds. Jakości Kształcenia.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2016 r. 

 

 

 

        

  Przewodniczący Senatu 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

R e k t o r 


