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INFORMACJA 

o uznawaniu efektów uczenia się  

na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna 

 

1. WSIZ prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” - 

inżynierska/techniczna - i przyznaje absolwentom tytuły zawodowe „Inżyniera 

Informatyka”. Ponadto, Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Polskiej Komisji 

Akredytacji w roku 2014. 

2. Dyplom ukończenia studiów w WSIZ jest dokumentem świadczącym o uzyskaniu 

tytułu zawodowego (tzn. zawodu „Inżyniera Informatyka”). Przyjmuje się, że zawód 

jest zbiorem kwalifikacji, które można uzyskać poza systemem szkolnictwa wyższego. 

3. Zgodnie z aktualną ustawą „prawo o szkolnictwie wyższym”, WSIZ może 

potwierdzać udokumentowane efekty uczenia się – w zakresie informatyki. 

Potwierdzanie efektów uczenia się wymaga odpowiedniego stażu pracy zawodowej. 

4. WSIZ prowadzi studia przez 7-dem semestrów. Na każdym semestrze realizowanych 

jest 6-ść modułów/przedmiotów edukacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest 

zgromadzenie co najmniej 210 punktów ECTS i obrona pracy dyplomowej.   

5. O potwierdzenie efektów uczenia się może wnioskować osoba z kraju lub zagranicy. 

WSIZ może potwierdzić efekty uczenia się - w ramach Modułów edukacyjnych - 

które obejmują nie więcej niż 50% punktów ECTS na studiach (tzn. 105 punktów 

ECTS) – w zakresie informatyki (inżynierskiej/technicznej). 

6. Procedura potwierdzania efektów uczenia się powinna umożliwiać : 

1) Udokumentowanie punktów ECTS (1-emu punktowi ECTS powinno odpowiadać 

od 25 do 30 godzin). 

2) Udokumentowanie oceny (A, B, C, D lub E). 

Wymagania te są związane z obowiązkiem uczelni wystawiania Suplementu do 

Dyplomu ukończenia studiów. 

7. Potwierdzanie efektów uczenia się – w zakresie informatyki - może obejmować 

Uznawanie oraz Weryfikację. Procedury potwierdzania efektów uczenia się przez 

WSIZ - są odpłatne. 

8. Uznawanie obejmuje dokumenty poświadczające udział w : 

1) Kursach – prowadzonych przez uprawnione jednostki edukacyjne; 

2) Szkoleniach - prowadzonych przez uprawnione jednostki edukacyjne; 

3) Edukacji w szkołach policealnych; 

4) Edukacji służb państwowych (np. Studium Pedagogiczne, itp.).  

9. Uznawania efektów uczenia się, dokonuje Komisja powoływana przez Dziekana. 

Jeżeli dokument (np. certyfikat, świadectwo, itp.) nie zawiera informacji o ocenie – to 

przyjmuje się ocenę E. Koszt procedury uznawania wynosi 15PLN na 1 punkt ECTS. 

10. Dziekan powołuje Opiekuna Edukacyjnego studenta. Celem Opiekuna Edukacyjnego 

studenta jest opracowanie indywidualnego Planu Studiów. Ponadto Opiekun 

Edukacyjny powinien być promotorem pracy dyplomowej studenta.   

11. Warunki finansowe (stypendia oraz czesne) – przy potwierdzaniu efektów uczenia się 

– są takie same jak na studiach klsycznych. Czesne wynosi 500PLN miesięcznie.  

12. Dyplomy WSIZ - studiów z potwierdzaniem efektów uczenia się - są takie same jak 

na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. 

13. Sprawy nie ujęte w niniejszej INFORMACJI rozpatruje Dziekan. 
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