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REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się 

zwanych dalej Wnioskodawcami. 

2. Regulamin określa zasady potwierdzania efektów uczenia się, w tym powoływania 

Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się i Uczelnianej Komisji 

Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się oraz procedury postępowania w sprawie 

potwierdzania efektów uczenia się. 

3. Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia 

w Uczelni. Osoba, której potwierdzono efekty uczenia się podlega tym samym warunkom i 

trybowi rekrutacji co pozostali kandydaci na studia w Uczelni. 

4. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się pobiera od 

Wnioskodawcy opłaty w wysokości ustalonej w Zarządzeniu Rektora PWSZ w Sulechowie 

o wysokości opłat za usługi edukacyjne. 

§ 2 

Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się: 

1. Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Prorektor. 

2. Organem doradczym Prorektora jest Uczelniana Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia 

się, zwana dalej Komisją. W jej skład wchodzą Dyrektorzy Instytutów lub upoważnieni przez 

nich nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

3. Merytorycznej oceny efektów uczenia się dokonują kierunkowe zespoły ds. potwierdzania 

efektów uczenia się, którymi każdorazowo kieruje Dyrektor Instytutu sprawujący nadzór 

merytoryczny nad procesem kształcenia na danym kierunku studiów. 

4. Kierunkowe zespoły ds. potwierdzania efektów uczenia się mogą być powołane dla 

przedmiotów lub grup przedmiotów ujętych w programie kształcenia na kierunku. 

5. Kierunkowe zespoły ds. potwierdzania efektów uczenia się powoływane są przez Dyrektora 

właściwego Instytutu. 

6. W pracach kierunkowych zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się mogą uczestniczyć 

nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, o zaliczenie których ubiega się Wnioskodawca. 

Ich liczba jest uzależniona od efektów uczenia się, które Komisja winna zweryfikować w 

oparciu o efekty kształcenia na danym kierunku studiów. 

7. Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się należą m.in: 

a) przedstawienie Prorektorowi efektów prac kierunkowych zespołów w formie 

rekomendacji; 
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b) monitorowanie procesu potwierdzania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach 

w danym Instytucie; 

c) nadzorowanie prac kierunkowych zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się; 

d) ocena jakości prac kierunkowych zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się. 

8. Organem odwoławczym od decyzji Prorektora jest Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. 

Potwierdzania Efektów Uczenia się, której przewodniczy Rektor. Członków Uczelnianej 

Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się powołuje Rektor spośród 

nauczycieli akademickich, po jednym z każdego kierunku. 

§ 3 

Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się: 

1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z formularzem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Do wniosku Wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne Wnioskodawcy nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego 

i/lub niezorganizowanego instytucjonalnie, takie jak: 

1) uzasadnienie merytoryczne wniosku tj. opis nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych; 

2) świadectwo dojrzałości; 

3) dyplom/odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego; w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia 

4) świadectwo/a pracy potwierdzające zakres posiadanego doświadczenia zawodowego; 

5) zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane 

efekty uczenia się; 

6) opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą wykonywaną w ramach własnej 

działalności gospodarczej; 

7) certyfikaty językowe honorowane przez SJO PWSZ w Sulechowie, których wykaz 

stanowi załącznik nr 2, w przypadku wniosku o zaliczenie zajęć z zakresu nauki języka 

obcego, 

8) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych jeżeli językiem wykładowym był 

wyłącznie język obcy; w przypadku wniosku o zaliczenie zajęć z zakresu nauki języka 

obcego, gdy Wnioskodawca nie posiada certyfikatu językowego 

9) wydany za granicą i potwierdzony notarialnie dokument uznany za równorzędny ze 

świadectwem dojrzałości, 

10) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia 

się. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie 

niezorganizowanym instytucjonalnie i zaliczenie zajęć, składa: 
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1) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych 

doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są 

zbliżone z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć (przedmiotów) o zaliczenie 

których ubiega się Wnioskodawca; katalog przedmiotów wraz z efektami kształcenia 

znajduje się w sekretariacie właściwego Instytutu, 

2) dokumenty wynikające z doświadczeń życiowych i zawodowych (referencje, dyplomy 

uczenia się, listy pochwalne i inne wyróżnienia), których efekty uczenia się są zbliżone do 

efektów kształcenia przedmiotowego; 

3) inne udokumentowane efekty uczenia się zbliżone z efektami kształcenia wskazanymi w 

opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się Wnioskodawca; 

4) deklarację o samokształceniu się w wybranym zakresie, którego efekty są zbliżone 

do efektów kształcenia wskazanych w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się 

Wnioskodawca (w tym przypadku Wnioskodawca przystępuje do zaliczenia w formie 

określonej przez kierunkowy zespół ds. potwierdzania efektów uczenia się). 

4. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami składany jest 

przez Wnioskodawcę w Dziekanacie Uczelni do 30 maja. Wniosek podlega weryfikacji pod 

względem formalnym przez uprawnionego pracownika Dziekanatu i jeżeli spełnia wymogi 

formalne przekazywany jest do Prorektora. 

5. Procedury oceny merytorycznej: 

1) Prorektor powołuje na wniosek Dyrektora Instytutu (w ramach którego realizowany jest 

proces kształcenia na danym kierunku) kierunkowy zespół ds. potwierdzania efektów 

uczenia się zgodnie z § 2 p. 5 niniejszego regulaminu w terminie do 10 czerwca. 

2) Przewodniczący kierunkowego zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się zwołuje 

posiedzenie członków zespołu w celu dokonania analizy przedłożonej we wniosku 

dokumentacji. 

3) Przewodniczący kierunkowego zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się w terminie 

7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku, po analizie złożonych dokumentów, 

zarządza przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się z zajęć, o których zaliczenie 

ubiega się Wnioskodawca w formie zgodnej z sylabusem przedmiotu (może to być 

egzamin pisemny, ustny, test, projekt, zadanie do wykonania, prezentacja, itp.). 

4) Weryfikację, o której mowa w p. 3 przeprowadzają nauczyciele akademiccy wchodzący 

w skład kierunkowego zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz nauczyciele 

akademiccy prowadzący zajęcia, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca. Zakres 

tematyczny określa egzaminator, uwzględniając program kształcenia dla danego 

przedmiotu w ramach danego kierunku studiów. Postępowanie powinno zakończyć się do 

dnia 30 czerwca. 
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5) Wynik postępowania, o którym mowa w p. 4 jest ustalany jako pozytywny lub negatywny. 

Wynik pozytywny oznacza potwierdzenie odpowiednich efektów kształcenia poprzez 

zaliczenie zajęć, które te efekty realizują. Negatywny wynik lub nieprzystąpienie do 

weryfikacji efektów uczenia się skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 

6) Kierunkowy zespół ds. potwierdzania efektów uczenia się na posiedzeniu końcowym 

dokonuje analizy przedłożonych dokumentów oraz postępowania weryfikacyjnego i 

wydaje opinię jako podstawę uznania efektów kształcenia. 

7) Wypracowane wnioski przedstawione są w formie protokolarnej i podpisane przez 

wszystkich członków kierunkowego zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się 

przekazywane są Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów 

Uczenia się. 

8) Uczelniana Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się rekomenduje Prorektorowi 

potwierdzenie lub niepotwierdzenie efektów uczenia się na podstawie wniosków 

wypracowanych przez kierunkowy zespół ds. potwierdzania efektów uczenia się. 

9) Prorektor z upoważnienia Rektora podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji 

Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się o potwierdzeniu lub 

niepotwierdzeniu efektów uczenia się do dnia 7 lipca. 

10) Prorektor, na podstawie liczby potwierdzonych punktów ECTS tworzy listę rankingową. 

§ 4 

Odwołania: 

1. Od decyzji Prorektora przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji 

Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w terminie 7 dni od dostarczenia 

decyzji. Odwołanie wnosi się do Rektora. 

2. Uczelniana Komisja Odwoławcza  ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się podejmuje decyzję 

w terminie 21 dni od dnia wniesienia odwołania. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się kieruje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Uczelnianej Komisji  ds. 

Potwierdzania Efektów Uczenia się. 

§ 5 

Skutki decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się: 

1. Prorektor (z upoważnienia Rektora) dokumentuje potwierdzenie efektów uczenia się 

wydaniem decyzji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

2. Wnioskodawca po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i uzyskaniu statusu studenta 

korzysta z potwierdzonych efektów uczenia się. 

3. Jeżeli zaliczenie dotyczyło przedmiotów/modułów kończących się zgodnie z programem 

studiów oceną, do dokumentacji przebiegu studiów wpisuje się „potwierdzono”. 
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4. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć (przedmiotu), 

które: 

1) zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 

2) w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 

50 % punktów ECTS przypisanych do programu kształcenia określonego kierunku i 

profilu studiów. 

5. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć (przedmiotów) zaliczonych w następstwie 

potwierdzenia efektów uczenia się. 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i ma zastosowanie do czynności związanych 

z tokiem studiów rozpoczynających się od roku akademickim 2015/2016. 
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                    Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu w sprawie  

                    Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się w PWSZ w Sulechowie 

 

………………………………..      ……………………… 

Nr wniosku           (miejscowość, data) 

(nadaje Uczelnia, Dziekanat) 

 

 

        Rektor  

PWSZ w Sulechowie 

 

WNIOSEK 

O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym 

instytucjonalnie poza systemem studiów. 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………... 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy………………………………………….adres e-mail……………………………... 

Nr PESEL………………………………………………………………………………………………... 

 

Wniosek o potwierdzenie uzyskanych przeze mnie efektów uczenia się w zakresie odpowiadającym 

efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia realizowanego na kierunku…………………... 

w PWSZ w Sulechowie odnoszących się do następujących przedmiotów (zajęć): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ……………………………………… 

         (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. Dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się. 

2. 
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                    Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu w sprawie  

                    Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się w PWSZ w Sulechowie 

 

Lista certyfikatów językowych honorowanych przez SJO  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 

 

1. Język angielski 

 FCE, CAE, CPE, TELC B2, TOEFL B2, TOEFL C1, IELTS B2, IELTS C1, 

TOEIC B2, TOEIC C1, 

 dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia angielska, 

 dyplom Matury Europejskiej (European Bacca-Laureate), 

 inne certyfikaty wymagają zgody Kierownika SJO. 

2. Język niemiecki 

 

 Zertifikat Deutsch fur Beruf (ZDfB), TestDaF, Zertifikat Deutsch Plus,TELC 

Deutsch Plus, Zentrale Mittelstufenprufung ZMP, B2 Mittelstufe Deutsch (B2 

MD) OSD, PWD – Prufung Wirtschaftdeutsch International, ZOP, KDS, GDS, 

Goethe Zertifikat B2, WiDaF 

 dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia germańska, 

 dyplom Matury kraju niemieckojęzycznego, 

 inne certyfikaty wymagają zgody Kierownika SJO. 
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                    Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu w sprawie  

                        Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się w PWSZ w Sulechowie 

 

 

……………………. 

  (pieczęć Uczelni) 

 

 

       DEZYZJA nr………………… 

       Rektora PWSZ w Sulechowie  

       z dnia ………………………… 

 

Na podstawie przeprowadzonego postepowania dotyczącego potwierdzenia efektów uczenia się 

w oparciu o złożony  przez Pana/Panią …………………………………………………… 

wniosek nr ……………………………………oraz na podstawie wydanej rekomendacji przez 

Uczelnianą Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie potwierdzam efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów, które 

ogólnie odpowiadają nakładowi pracy w wysokości……………punktów ECTS. 

Decyzja niniejsza umożliwia podjęcie studiów I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Sulechowie na kierunku……………………………… o profilu praktycznym.  

Pan/Pani ……………………………………………………..ma prawo do podjęcia studiów po 

przejściu rekrutacji w roku akademickim ………………………………………………………… 

W załączeniu przekazuję wykaz przedmiotów z punktacją ECTS, dla których potwierdzono efekty 

uczenia się. 

 

 

 

         Prorektor  

  (z up. Rektora PWSZ ) 

 

 ………………………. 

               (pieczęć i podpis) 

   

 


