Zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się w Centrum Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
§1
1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone w Centrum Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym
dalej CKNJOiEE UW, osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej
pięć lat doświadczenia zawodowego, w szczególności w zakresie:
1) Nauczania języków obcych, w szczególności języka angielskiego,
niemieckiego lub francuskiego,
2) Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
3) Pedagogiki specjalnej,
4) Nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie,
5) Psychologii.
2. Do procedury zgodnie z ust. 1 mogą przystąpić również studenci lub słuchacze
kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, którzy
nie ukończyli tych studiów.
3. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących
do procedury zgodnie z ust. 1 nie jest wymagane spełnienie warunku
pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
§2
1. Rada CKNJOiEE UW określi do dnia 30 września każdego roku harmonogram
postępowania potwierdzającego efekty uczenia się w kolejnym roku
akademickim, z zastrzeżeniem że postępowanie odbywa się dwa razy w roku
akademickim, w semestrze zimowym i letnim.
2. Rekrutacja w trybie potwierdzania efektów uczenia się, odbywa się z
wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w oparciu o
harmonogram rejestracji na Uniwersytecie Warszawskim określony odrębnymi
przepisami.
§3
1. Dyrektor CKNJOiEE UW na okres swojej kadencji powołuje doradców ds.
potwierdzania efektów uczenia się w liczbie co najmniej jednego - oddzielnie dla
UKKNJA, UKKNJN oraz UKKNJF.
§4
1. Dyrektor CKNJOiEE UW na okres swojej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3,
powołuje Komisję Weryfikacyjną ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, zwaną
dalej „Komisją Weryfikacyjną”.
2. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzi:
a. Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. Programowych, jako
Przewodniczący,

b. Zastępcy Kierowników ds. studenckich Uniwersyteckiego Kolegium
Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, zwanego dalej UKKNJA,
Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego,
zwanego dalej UKKNJN, i Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Francuskiego, zwanego dalej UKKNJF,
c. Koordynator ds. dodatkowej specjalności w CKNJOiEE UW,
d. Nauczyciel akademicki reprezentujący dany program kształcenia
wskazany przez wnioskującego do potwierdzenia efektów uczenia się,
każdorazowo wskazywany przez Przewodniczącego,
e. Przedstawiciele studentów w liczbie trzech po jednym z UKKNJA, UKKNJN
i UKKNJF delegowani przez poszczególne Zarządy Samorządu Studentów,
w roli obserwatorów. W procedurze uczestniczy jeden ze studentów z
Kolegium właściwego dla programu kształcenia wskazanego przez
wnioskującego.
3. Kadencja przedstawicieli studentów w Komisji Weryfikacyjnej trwa rok.
§5
Komisja Weryfikacyjna, w zależności od charakteru wniosku oraz zdefiniowanych dla
wybranych przez wnioskodawcę modułów kształcenia efektów kształcenia i ich
weryfikacji przygotowuje narzędzia potwierdzania efektów uczenia się w postaci
egzaminów pisemnych lub ustnych ze wskazanego obszaru i niezależnie od tego obszaru
– zadania nauczycielskie w formie „micro-teaching”.
§6
Osobie, która otrzymała pozytywną decyzję, w wyniku której zaliczono jej określone
moduły kształcenia, Dyrektor CKNJOiEE UW wyznacza opiekuna naukowego i
zatwierdza indywidualny program kształcenia zgodnie z §22 Regulaminu Studiów na
UW.

