
Załącznik nr 5  

do uchwały Senatu AWF Warszawa  

nr 63/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. 

Portfolio 

 

1. Zawartość Portfolio, stanowiącego integralną część składanego przez wnioskodawcę 

wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się  

 

1. Curriculum Vitae. 

2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu 

formalnym, zgodnie z art. 170g ustawy Posw.  

3. Dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy określony w art. 170g ustawy 

Posw. 

4. Zakres/-y obowiązków służbowych. 

5. Cetryfikat/-y ukończenia kursów, szkoleń. 

6. Certyfikat/-y potwierdzające znajomość języka obcego. 

7. Dokumenty potwierdzające udział np. w projekcie/-tach wraz z zakresem 

wykonywanych obowiązków. 

8. Przykłady wykonanych prac, potwierdzone np. przez przełożonych, klientów. 

9. Odbyte staże, praktyki z zakresem wykonywanych obowiązków, potwierdzone np. 

raportami lub przez pracodawców. 

10. Inne potwierdzone dokumenty lub dowody wskazujące na osiągnięcie 

deklarowanych efektów uczenia się. 

 

2. Dokumenty wymienione od pkt 7 muszą być aktualne, wydane w ciągu ostatnich 10 lat. 

3. Dokumenty wymienione od punktu 5 są kompletowane przez wnioskodawcę oraz 

dołączane do portfolio w zależności od potrzeb. 

4. Dokumenty od pkt 4 winny być kompletowane i złożone do wniosku w układzie 

chronologicznym oraz z czytelnym przyporządkowaniem określonych dowodów do 

deklarowanych efektów uczenia się np.: 

Lp Efekt uczenia się 

deklarowany do 

potwierdzenia 

Lista dowodów potwierdzająca osiągnięcie 

deklarowanego efektu uczenia się 

 

1 

 

Treść efektu
*
  

Załącznik nr 1 – nazwa dokumentu/dowodu 

Załącznik nr 2 – nazwa dokumentu/dowodu 

Załącznik nr 3 - nazwa dokumentu/dowodu 

Załącznik nr .. -  nazwa dokumentu/dowodu 

 

2.  

 

Treść efektu 

Załącznik nr 1 – nazwa dokumentu/dowodu 

Załącznik nr 2 – nazwa dokumentu/dowodu 

Załącznik nr .. - nazwa dokumentu/dowodu 

....   

 

5. Przedstawione przez wnioskodawcę dowody potwierdzające osiągnięcie deklarowanych 

efektów uczenia się muszą wskazywać na połączenie pomiędzy wiedzą teoretyczną 

a umiejętnościami praktycznymi 

6. Przedstawiane w portfolio dokumenty lub dowody muszą jasno wskazywać na 

wnioskodawcę jako osobę, która osiągnęła deklarowane efekty uczenia się oraz 

wskazywać, że efekty te zostały osiągnięte na odpowiednim poziomie . 

7. Do portfolio wnioskodawca składa potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów i dowodów. Oryginały przedstawiane są do wglądu przy składaniu wniosku. 

 

 
* 

Przy formułowaniu treści efektu uczenia się można posiłkować się treścią efektu kształcenia zawartą w Karcie 

Przedmiotu 
 


