
Załącznik do uchwały nr R.000.64.15 

 
 

Umowa  
o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się 

 
 
zawarta w dniu ………….….……… w Słupsku pomiędzy: 
Akademia Pomorską w Słupsku, al. Arciszewskiego 22a, NIP 839 10 28 460, 
reprezentowanym przez Dziekana Wydziału .................................................... działającego 
z upoważnienia Rektora Akademii Pomorskiej, zwanym w dalszej treści umowy „Uczelnią”  
a  
Panią/Panem................................................................................................................................., 
zamieszkałą/łym  
w ................................................................................................................................................... 
      (adres zameldowania)  
podającą/cym adres do korespondencji ...........................................................................,  
posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL .................................................., 
legitymującą/cym się dowodem osobistym /(paszportem nr) …………………………, 
zwaną/zwanym w dalszej treści umowy „Osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów 
uczenia się”.  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne 
związane z przeprowadzeniem potwierdzanie efektów uczenia się na podstawie art. 99 ust. 1 
pkt 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   
( t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 
 

§ 2 
Uczelnia oświadcza, że: 

1) spełnia wymagania określone w art. 170e Ustawy oraz wszystkie niezbędne warunki, 
w tym także wymagania dotyczące kadry naukowo-dydaktycznej, konieczne do  
potwierdzania efektów uczenia się na kierunku: ………………………………………,  

                                                                                                      (nazwa kierunku) 
…………………………………………………………………….. 
                                   (poziom i profil kształcenia) 

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

3) W wyniku przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów uczenia się, weryfikuje 
się czy uzyskane efekty uczenia się są zbieżne z efektami kształcenia określonymi 
w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia w stopniu 
umożliwiającym zaliczenie określonych modułów/przedmiotów wraz z przypisanymi 
do nich punktami ECTS. 

 
§ 3 

1. Osoba ubiegająca się o potwierdzanie efektów uczenia się oświadcza, że znana jest jej  
Uchwała Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w sprawie organizacji potwierdzania 
efektów uczenia się w Akademii Pomorskiej, uchwała Senatu AP w sprawie 
szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, uchwała Senatu 
AP w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i 
trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych oraz program studiów na 
kierunku, w ramach którego ubiega się o potwierdzanie efektów uczenia się i je akceptuje. 



2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 zamieszczone są na stronie internetowej BIP 
uczelni–  http://apsl.nowybip.pl. 

 
§ 4 

Osoba ubiegająca się o potwierdzanie efektów uczenia się zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Uczelni o zmianie jej danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie, 
w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą 
Osobę ubiegającą się o potwierdzanie efektów uczenia się. 
 

§ 5 
Osoba ubiegająca się o potwierdzanie efektów uczenia się zobowiązuje się wnieść opłatę 
związaną z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się ustaloną przez władze 
Uczelni na zasadach określonych w Ustawie, na rachunek bankowy Uczelni, wskazany w 
niniejszej umowie, zgodnie z § 6.  

 
§ 6 

1. Wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się 
określa Zarządzenie Rektora AP, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy wnieść w całości w ciągu 7 dni od momentu 
złożenia wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się.  

3. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków (należności) na rachunek 
bankowy uczelni nr ..................... 

4. Osoba ubiegająca się o potwierdzanie efektów uczenia się, na wezwanie Uczelni, jest 
zobowiązana do okazania dowodu wniesienia opłaty. 

5. Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty, o której mowa w ust. 1 skutkuje pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia.  

 
§ 7 

Wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się, którego dotyczy niniejsza umowa 
wynosi:…………. zł, ………………………………………………………………………… 
        (słownie) 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga pisemnej formy 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 Akademii Pomorskiej wydatki, które 
Uczelnia poczyniła w celu należytego wykonania umowy odpowiadające czynnościom 
wykonanym w związku z potwierdzaniem efektów uczenia się do dnia wypowiedzenia 
umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.  
 

                 Uczelnia                  Osoba ubiegająca się o potwierdzenie 
                                                                                           efektów uczenia się 

 
………………………………….        ……………….……………………      
       (podpis i pieczęć Dziekana)                                                                 (czytelny podpis ) 


