
  

 

 

 
 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 122/2014/2015 

 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 

 

w sprawie określenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego. 

 

 

Na podstawie art. 170f  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwała określa organizację potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego, w tym: 

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 

2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 

2. Przepisy Uchwały stosuje się do potwierdzania efektów uczenia się odpowiadających 

efektom kształcenia, zawartym w programach kształcenia dla kierunków studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.  

 

§ 2 

1. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

2. Potwierdzenie efektów uczenia się to 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. Wnioskodawca to osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych 

poza systemem studiów. 

 

§ 3 

1. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego posiadająca co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym 



kierunku studiów – podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie 

obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów. 

2. Podstawą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów jest 

odniesienie efektów uczenia się danej osoby do efektów kształcenia zdefiniowanych  dla 

modułów zajęć  określonego kierunku, poziomu i  profilu, zaliczanych  w konkretnym 

cyklu kształcenia. 

3. Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przeprowadza 

się w odniesieniu do efektów kształcenia przypisanych do konkretnych modułów zajęć na 

danym kierunku studiów. 

4. Rezultatem procesu potwierdzenia efektów uczenia się jest zaliczenie określonych 

modułów zajęć.  

5. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego publikuje na swojej stronie internetowej wykaz 

kierunków studiów, ich poziomów i profili kształcenia, dla których potwierdza się efekty 

uczenia się.  

 

§ 4 

1. 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; 

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. 

2. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do 

potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego 

doświadczenia zawodowego. 

3. O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną mogą ubiegać 

się: 

1) kandydaci, którzy przyjmowani na pierwszy rok studiów, na określonym kierunku 

studiów, poziomie i profilu kształcenia w trybie rekrutacji wynikającej z podjętej 

przez Senat Uniwersytetu uchwały; 

2) studenci, którzy w trakcie trwania studiów spełnili kryteria określone w ust. 1; 

3) inne osoby, posiadające określone w ust. 1 doświadczenie zawodowe związane z 

określonym kierunkiem studiów, ubiegające się o przyjęcie na studia poza rekrutacją.  

4. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa w tej sprawie: 

1) wniosek skierowany do kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu, którego wzór określa kierownik tejże jednostki; 

2) dokumenty potwierdzające zdobytą poza systemem studiów wiedzę, umiejętności i 

kompetencje oraz uzyskane w kształceniu formalnym kwalifikacje; 



3) dokument lub dokumenty potwierdzające staże pracy określone ust.1 pkt 1-3 niniejszej 

uchwały; 

4) potwierdzenie wniesienia opłat przewidzianych dla uruchomienia procedury 

potwierdzenia efektów uczenia się. 

5. Z osobami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego zawiera umowę, której wzór określa Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§ 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. 

 

§ 7 

1. Potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów dokonują komisje 

weryfikujące efekty uczenia się działające w podstawowych jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu. 

2. Komisje weryfikujące efekty uczenia się powołuje kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu. 

3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu określa składy,  

szczegółowe zadania i tryb działania komisji weryfikujących. 

4. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów 

uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia dla danego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie 

określonych modułów, w tym praktyk zawodowych występujących w programie studiów 

wraz z przypisanymi im punktami ECTS. 

5. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządzany jest protokół. 

6. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się otrzymuje zaświadczenie o 

uzyskanych wynikach. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji weryfikującej 

efekty uczenia się. 

7. Ocena komisji weryfikującej efekty uczenia się jest ostateczna. 

8. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.  

 

§ 8 

Potwierdzenie efektów uczenia się jest odpłatne. Wysokość opłat określana jest przez Rektora 

w drodze zarządzenia. Informacja o wysokości opłat jest publikowana na stronie internetowej 

Uniwersytetu. 

 



§ 9 

Zasady odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się określa Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

§ 10 

Zobowiązuje się podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu do opracowania 

szczegółowej organizacji potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia do dnia 31 maja 2016 r.  

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do czynności związanych z 

tokiem studiów począwszy od roku akademickiego 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW  

Rektor  

 

 

mgr Monika Zielińska-Wódecka         prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr …/10/2014/2015 


