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Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. 
 
 

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SI Ę 
 

§1 
 
Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia się, a w 
szczególności zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób 
powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 
 

§2 
 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  
 
1. Efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 
w procesie uczenia się poza systemem studiów.  
2. Potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów 
uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się 
niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi 
zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  
3. Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 
w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia.   
4. Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 
punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego 
do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.  
5. Program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, 
zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu 
kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do 
poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.  
6. Uczenie się zorganizowane instytucjonalnie – zorganizowany proces uczenia się 
wynikający z zaplanowanych działań pod względem celu i czasu nauki, obejmującym                    
w szczególności kursy i szkolenia, realizowanym poza systemem studiów.  
7. Uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie – uczenie się niezorganizowane pod 
względem celu i czasu, wynikające z działań związanych z pracą, działalnością społeczną, 
spędzaniem wolnego czasu lub inną formą rozwoju osobistego niewskazaną w ust. 6.  
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§3 
 

Zasady potwierdzenia efektów uczenia się1 
 
1. Potwierdzanie efektów uczenia się może być przeprowadzone na kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia posiadającym co najmniej pozytywną ocenę programową. 
2. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b. 

Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. 
3. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 

1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia 
zawodowego  - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie; 
2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata 
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku 
ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 
3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata 
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych 
studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

4. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia 
efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia 
zawodowego. 
5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 
50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, 
poziomu i profilu kształcenia. 
6. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 
przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
 

§4 
 

Struktura systemu potwierdzania efektów uczenia się 
 
1. Za funkcjonowanie systemu potwierdzania efektów uczenia się na poziomie uczelni 

odpowiada z upoważnienia Rektora Prorektor ds. Studenckich.  
2. Prorektor ds. Studenckich z upoważnienia Rektora sprawuje ogólny nadzór nad systemem 

potwierdzania efektów uczenia się oraz powołuje Komisje Odwoławcze ds. Potwierdzenia 
Efektów Uczenia się. 

                                                 
1 Art. 170 e,f,g Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
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3. Ciałem doradczym i monitorującym jest Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia. 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia dokonuje przeglądu procedur opracowanych na 
poziomie instytutów dla poszczególnych kierunków studiów. 

4. Za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się odpowiada Dyrektor 
Instytutu. 

5. Dyrektor Instytutu 
a. Podaje na stronie internetowej Instytutu informacje o kierunkach studiów objętych 

możliwością rekrutacji w trybie weryfikacji efektów uczenia się oraz maksymalną 
liczbę osób, które mogą być w tym trybie przyjęte na poszczególne kierunki w 
danym roku akademickim (nie więcej niż 20% ogółu studentów studiujących na 
danym kierunku oraz maksymalną liczbę osób, które mogą być w tym trybie 
przyjęte na poszczególne kierunki w danym roku akademickim),  

b. Powołuje Doradców Edukacyjnych ds. potwierdzania efektów uczenia się dla 
kierunków studiów objętych możliwością rekrutacji w trybie weryfikacji efektów 
uczenia się (Kierownik Zakładu bądź osoba z minimum kadrowego dla danego 
kierunku), 

c. Koordynuje opracowanie procedur weryfikujących efekty uczenia się dla 
kierunków studiów objętych możliwością rekrutacji w trybie weryfikacji efektów 
uczenia się, 

d. Powołuje komisje weryfikujące efekty uczenia się,  
e. Podejmuje decyzje o zaliczeniu zajęć pozytywnie zweryfikowanych, 
f. Powołuje opiekuna naukowego dla studenta realizującego IPS. 

§5 
 

Proces potwierdzenia efektów uczenia się 
 
1. Wnioskodawca zgłasza się do Doradcy Edukacyjnego dla danego kierunku studiów celem 

uzyskania informacji na temat programu kształcenia oraz obowiązujących procedur. 
Doradca Edukacyjny dokonuje wstępnego rozpoznania potrzeb i możliwości 
Wnioskodawcy oraz wspomaga Wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku o 
potwierdzenie efektów uczenia się. 

2. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się do Sekretariatu 
właściwego Instytutu przez Kancelarię Uczelni. 

3. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się można składać w dowolnym momencie 
roku akademickiego. 

4. Dyrektor Instytutu po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym powołuje komisję 
weryfikującą efekty uczenia się w składzie:  
- Przewodniczący: Kierownik Zakładu 
- Nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za moduły kształcenia podlegające weryfikacji 

oraz ustala termin weryfikacji. 
W pracach Komisji mogą uczestniczyć jako obserwatorzy: przedstawiciele studentów oraz 
przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego 
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5. Komisja dokonuje weryfikacji efektów uczenia się i wydaje decyzję o ich potwierdzeniu 
lub niepotwierdzeniu. 

6. Osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się odpowiadających co najmniej 
10 punktom ECTS przypisanym modułom kierunkowym uzyskują uprawnienia do 
przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.  

7. Osoby, które uzyskały uprawnienia do przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się, mogą złożyć podanie o przyjęcie na studia. od początku kolejnego 
semestru. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor. 

8. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskują 
możliwość realizacji indywidualnego planu studiów pod kierunkiem opiekuna naukowego. 
Zostają one zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów, dla których efekty kształcenia 
zostały potwierdzone w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Decyzję o 
przyznaniu IPS podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu. Dyrektor Instytutu 
wyznacza opiekuna naukowego i zatwierdza IPS.  

9. Wnioskodawca kwestionujący decyzję Komisji może wnieść odwołanie (przez Dyrektora 
Instytutu) do Prorektora ds Studenckich, który powołuje Komisję Odwoławczą do 
ponownego rozpatrzenia sprawy.   

 
 

§6 
 

Opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się. 
 

1. Potwierdzenie efektów uczenia się jest odpłatne, a opłata wnoszona jest przed 
przystąpieniem do procedury potwierdzenia efektów uczenia się.  

2. Wysokość opłat określa zarządzenie Rektora. 
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Załącznik 2 do Uchwały nr 34/2015 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2015 r. 
 

………………………… 
(miejscowość, data) 

Dyrektor Instytutu ……. 
PWSZ w Tarnowie 

 
Wniosek 

o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 
 
Imię i nazwisko ………………………….. 
Adres korespondencyjny …………………… 
Adres e-mail ………………………………... 
Telefon kontaktowy ………………………… 
 
Proszę o uznanie modułów kształcenia 
 
Lp. Nazwa modułu kształcenia Liczba punktów ECTS 
   
   
   
   
 
realizowanych na kierunku studiów …………………………., poziom ….., profil ………….. 
 
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty z tytułu postępowania związanego z potwierdzeniem 
efektów uczenia się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku 
 
 

………………………….. 
(podpis wnioskodawcy)   

 
Załączniki: 
1. …………………….. 
2. …………………….. 
3. …………………….. 
 
 Sprawdzono pod względem formalnym: 
 
………………………………………… 

(data, podpis) 
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