Załącznik nr 1
do Uchwały nr 13/002/2017 RWAiBN
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się
na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
na studiach pierwszego stopnia kierunek administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne

Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa
przedmiotu
Język obcy

Podstawa potwierdzenia efektów uczenia się

1. certyfikat językowy z wykazu certyfikatów potwierdzających znajomość
nowożytnego języka obcego, stanowiącego załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra
nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383), bądź
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów
podyplomowych prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za
granicą, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy - uznaje się język
wykładowy bądź
3. wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości
wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości –
uznaje się język wykładowy.
Technologia
1. certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w
informacyjna
kursach i szkoleniach, w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest
zbliżony do nakładu pracy niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów
kształcenia z przedmiotu, o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca a ponadto
istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym
w opisie przedmiotu, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca, bądź
2. dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie
doświadczeń życiowych i zawodowych, zbieżnych z efektami kształcenia
wskazanymi w opisie zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca
Postępowanie 1. zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, w których
administracyjne
nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony do nakładu pracy
niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia z przedmiotu, o
zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca a ponadto istnieje zbieżność programu
kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie przedmiotu, o
zaliczenie których ubiega się wnioskodawca, bądź
2. dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie
doświadczeń zawodowych, zbieżnych z efektami kształcenia wskazanymi w opisie
zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca
Wychowanie 1. Opinia klubu sportowego, w którym Wnioskodawca jest zrzeszony.
fizyczne
2. Udokumentowane osiągnięcia sportowe

