
Załącznik nr 2 
do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych  

z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 
 

  

 

 

Imię i nazwisko: ……………………...............................................                                      Leszno, dnia .....................................  

Kierunek studiów:  Pedagogika studia II stopnia 

Specjalność: ………………........................................................................ 

Rok studiów: I rok  

Tryb studiów:  niestacjonarne 

 

Kierunek ukończonych studiów I stopnia: ........................................................................................................................................ 

 

Specjalność ukończonych studiów I stopnia: …............................................................................................................................... 

                                                                        …................................................................................................................................ 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Oświadczam, że posiadając  dyplom ukończenia studiów z obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub 

społecznych, z kierunku innego niż pedagogika, decyduję się: 

 wykazać przed Uczelnianą Komisją ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, że posiadam efekty 

uczenia się adekwatne do efektów z zakresu pedagogiki na poziomie studiów na poziomie studiów I 

stopnia. 

 zrealizować w czasie studiów II stopnia różnice programowe kierunkowe z zakresu pedagogiki 

zgodnie z zasadami realizacji różnic programowych w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla 

Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na studiach II stopnia, kierunek pedagogika, rok naboru 

2021/2022. 

(zaznacz wybraną opcję) 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, że jeżeli Uczelniana Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia 

się uzna, iż nie posiadam właściwych efektów uczenia się z poziomu studiów I stopnia jestem zobowiązany do zrealizowania 

odpowiednich różnic programowych zgodnie z zasadami realizacji różnic programowych w Wyższej Szkole Humanistycznej 

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na studiach II stopnia, kierunek pedagogika, rok naboru 2021/2022. 

 

 

   ……………..………………………………………….. 

                                                                           Imię  i nazwisko  
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                                                                           Imię  i nazwisko  
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