UCHWAŁA Nr 207/2019
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia
się poza systemem studiów oraz zasad przyjęć na studia na podstawie najlepszych
wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 pkt 2 lit. c Statutu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – uchwala się, co następuje:

Przepisy ogólne
§1
1. Efekty uczenia są zdobyte poza systemem studiów, to wiedza, umiejętności i kompetencje
społeczne, zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
2. Edukacja pozaformalna jest procesem kształcenia wynikającym z zaplanowanych działań
pod względem celu i czasu nauki, obejmującym kursy, szkolenia, programy realizowane poza
programami wyższych studiów.
3. Edukacja nieformalna jest niezorganizowanym procesem kształcenia się pod względem
celu i czasu wynikającym z działalności w pracy, w rodzinie i w społeczeństwie.
4. Potwierdzenie efektów uczenia się obejmuje dokumentację, ocenę i poświadczenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem
studiów.
5. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się
w programie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, z wyjątkiem programów
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, pielęgniarki i nauczyciela.
6. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwana dalej
„Ustawą”, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach
zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich
ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) - w przypadku
ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia;
4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
po
ukończeniu
studiów
drugiego
stopnia
albo
jednolitych
studiów
magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego
stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Organy prowadzące postępowanie potwierdzające efekty uczenia się
§2
1. Jednostkami uprawnionymi do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku,
poziomie i profilu są jednostki organizacyjne posiadające co najmniej pozytywną ocenę
jakości kształcenia na tym kierunku, poziomie i profilu.
2. Rady uprawnionych wydziałów proponują kierunki, poziomy i profile studiów, na których
będą potwierdzane efekty uczenia się i przekazują tę informację Rektorowi do dnia 30
listopada każdego roku.
3. Rektor raz w roku ogłasza listę kierunków, na których będzie prowadzony proces
potwierdzania efektów uczenia się wraz z określeniem limitu miejsc dla kandydatów
przyjętych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.
§3
1. W celu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w §1 ust. 4, Dziekan powołuje
Kierunkową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, na okres kadencji Dziekana.
2. Komisja obraduje w składzie trzyosobowym:
1) przewodniczący;
2) dwóch nauczycieli akademickich.
3. Przewodniczącym Kierunkowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się jest
kierownik kierunku. Pozostałymi członkami Komisji są nauczyciele akademiccy badawczodydaktyczni, w tym co najmniej jeden ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
wskazani przez Dyrektora Instytutu prowadzącego działalność badawczą w dyscyplinie, która
została wskazana w opisie kierunku studiów jako wiodąca.
Postępowanie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się
§4
1. Wnioskodawca, o którym mowa w §1 ust. 6 składa wniosek o potwierdzenie efektów
uczenia się do Dziekana właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunki studiów,
o przyjęcie na który będzie się ubiegał Wnioskodawca. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszej Uchwały.
2. Termin składania wniosków ustala Dziekan właściwej jednostki organizacyjnej.
3. We wniosku wnioskodawca wskazuje listę przedmiotów, które mają być zaliczone
w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się oraz dokumenty potwierdzające: wykształcenie,
doświadczenie zawodowe oraz zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
uzyskanych w procesie uczenia się przed wystąpieniem z wnioskiem.
4. Dziekan, po zapoznaniu się z dokumentacją, w szczególności w zakresie spełnienia
wymagań wymienionych w §1 ust. 5 oraz w zakresie właściwego przyporządkowania efektów
uczenia się do odpowiadającym im efektom uczenia się, wyznacza termin rozmowy
z kandydatem w celu ostatecznego określenia wykazu przedmiotów, które mogą zostać
zaliczone w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
5. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy, której wzór określa Rektor, jest informowany
o wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzenia efektów uczenia się.
6. Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania określa Rektor. Wysokość opłaty za
przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć jego kosztów
o więcej niż 20%.

§5
1. Oceny efektów uczenia się dokonuje się na podstawie przeprowadzonego ustnie lub
pisemnie egzaminu weryfikacyjnego przeprowadzonego przez Kierunkową Komisję
ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się. Egzamin ten obejmuje opisane w kartach
przedmiotów, o których mowa w §4 ust. 3, założone efekty uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.
2. Wynik egzaminu określa się dla każdego przedmiotu z wykazu, o którym mowa w § 4 ust.
3 i według skali ocen określonej w Regulaminie Studiów UKSW.
3. Negatywny wynik egzaminu oznacza odmowę potwierdzenia wnioskowanych efektów
uczenia się.
4. Szczegółową organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w ust. 1 ustala
Kierunkowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w terminie najpóźniej przed
zawarciem umowy, o której mowa w § 4 ust. 5.
Potwierdzenie efektów uczenia się
§6
Zaświadczenie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wystawia Kierunkowa Komisja
ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
Przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się
§7
1. Kandydat, o którym mowa w § 1 ust. 6 może zostać przyjęty na studia na podstawie
najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się.
2. Kandydat na studia ma obowiązek zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów (IRK) i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej przez Rektora.
3. Decyzję o przyjęciu na studia w trybie określonym w ust. 1 wydaje komisja rekrutacyjna
powołana przez Dziekana właściwego wydziału.
4. Listę rankingową w celu wyłonienia najlepszych kandydatów tworzy się biorąc pod uwagę:
1) limit miejsc, o którym mowa w § 2 ust. 3;
2) wynik egzaminów weryfikacyjnych obliczony wg. zasady:
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Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
n – liczba zdawanych egzaminów
i – numer kolejny egzaminu
ti – ocenę z egzaminu numer i
ei – liczbę punktów ECTS za egzamin numer i
Σ- symbol sumy
S – uśredniony wynik do rankingu
5. Lista rankingowa, o której mowa w ust. 4 jest tworzona odrębnie od listy rankingowej
kandydatów przyjętych na studia na zasadach określonych w art. 70 Ustawy.
6. Listę osób przyjętych na zasadach potwierdzania efektów uczenia się ogłasza się najpóźniej
na 5 dni przed ostatnim dniem rejestracji na studia dla kandydatów przyjętych na zasadach
określonych w art. 70 Ustawy.
7. Kandydat na studia jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Świadectwo dojrzałości;
2) wniosek o przyjęcie na studia wygenerowany z systemu IRK;

3) Zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się.
§8
1. Wnioskodawca po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i uzyskaniu statusu
studenta otrzymuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które ma zaliczone
w wyniku potwierdzania efektów uczenia się.
2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się Dziekan może zaliczyć studentowi do toku
studiów nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem
studiów.
3. Dziekan wpisuje studenta na odpowiedni rok studiów zgodnie z zasadą, że do zaliczenia
roku studiów konieczne jest uzyskanie 60 punktów ECTS.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy kandydatów przyjmowanych na studia
od roku akademickiego 2020/2021.
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