
Uch\vaianr5/VI/15
Senatu

Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno — Ekonomicznej
im. ks. BronisJawa Markiewicza

w Jaroslawiu
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie potwierdzania efektow uczenia si$ zdobytych poza edukacj^ formalnq w
PWSTE w Jaroslawiu.

Dzialajac na podstawie art. 170 e, art. 170 f oraz art. 170 g ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym (tj. Dz. U. z 2012r., poz.572 z pozn. zm.) Senat uchwala co
nastepuje:

§1

Przepisy ogolne

1. Efektv uczenia sie to zasob wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spolecznych
uzyskanych w procesie uczenia sie poza systemem studiow (poza edukacja formalna)
w ramach edukacji pozaformalnej i niefonnalnej.

2. Edukacja pozaformalna jest zorganizowanym pod wzgledem celu i czasu procesem
ksztalcenia, obejrnujacym w szczegolnosci kursy i szkolenia, realizowanym poza
programami studiow wyzszych.

3. Edukacia nieformalna jest ksztalceniem niezorganizowanym pod wzgledem celu
i czasu, zwiazanym z wykonywana^ pracq, dzialalnosciq spoleczn^ lub inna^ forma
rozwoju osobistego niewskazan^ w pkt. 2.

4. Potwierdzenie efektow uczenia sic zdobytych poza edukacia formalna to proces
weryfikacji wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spolecznych danej osoby, ktore
zostaly zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, przeprowadzany
w celu zaliczenia tej osobie okreslonych modulow ksztatcenia wraz z przypisanymi do
nich efektami ksztalcenia oraz liczbq punktow ECTS, zgodnie z programem
ksztalcenia okreslonego poziomu, profilu i fonny studiow.

5. Podstawa potwicrdzenia efektow uczenia sic zdobytych poza edukacia formalna
jest odniesienie efektow uczenia sie danej osoby do efektow ksztatcenia
zdefiniowanych dla modulow ksztalcenia okreslonego kierunku, poziomu, profilu
i formy studiow, zaliczanych w konkretnym cyklu ksztalcenia.

6. Efektem procesu potwierdzenia efektow uczenia sic jest zaliczenie okreslonych
modulow ksztalcenia i zwolnienie z koniecznosci uczestnictwa w pelnym wymiarze
zajec dydaktycznych przewidzianych w programie ksztalcenia okreslonego poziomu,
profilu i formy studiow.

7. O potwierdzenie efektow uczenia sie zdobytych poza edukacja formalna moga
wnioskowac:



7.1 osoby posiadajqce swiadectwo dojrzalosci i co najmniej pi?c lat doswiadczenia
zawodowego - w przypadku ubiegania si? o przyj?cie na studia pierwszego
stopnia lub jednolite studia magisterskie,

7.2 osoby posiadaj^ce tytul zawodowy licencjata lub rownorzedny i co najmniej
trzy lata doswiadczenia zawodowego po ukonczeniu studiow pierwszego
stopnia - w przypadku ubiegania sie o przyjecie na studia drugiego stopnia,

7.3 osoby posiadajace tytul zawodowy magistra lub rownorzedny i co najmniej
dwa lata doswiadczenia zawodowego po ukonczeniu studiow drugiego stopnia
albo jednolitych studiow rnagisterskich - w przypadku ubiegania si?
o przyjecie na kolejny kierunek studiow pierwszego lub drugiego stopnia.

8. W przypadku absolwentow kolegiow nauczycielskich, nauczycielskich kolegiow
jezykow obcych oraz kolegiow pracownikow shizb spotecznych przystepujqcych do
potwierdzania efektow uczenia sie nie jest wymagane spelnienie warunku
pi?cioletniego doswiadczenia zawodowego.

9. Przez doswiadczenic zawodowe wymienione w pkt. 7 i 8 rozumie si? np.
doswiadczenie zdobyte podczas swiadczenia pracy na podstawie umowy o prac?,
umow cywilnoprawnych oraz stazy zawodowych.

10. Przyj?cie na studia osob, o ktorych mowa w pkt.7 i 8 nast?puje wraz z poczatkiem
cyklu dydaktycznego w terminach ustalonych w harrnonogramie rekrutacji na dany
rok akademicki.

11. Mozliwe jest tylko icdnorazowc ubieganie si? o potwierdzanie efektow uczenia si?
w odniesieniu do efektow ksztalcenia zdefmiowanych dla modulow ksztalcenia,
o ktorych mowa w pkt. 4, w danym cyklu ksztalcenia.

12. Do potwierdzania efektow uczenia sie na danym kierunku, poziomie i profilu
ksztalcenia jest uprawniony Instytut, ktory posiada. co naimniei pozytywna occnc
programowa Polskiei Komisji Akredvtacyjneina tym kierunku, poziomie i profilu
ksztalcenia.
Instvtut potwierdza efektv uczenia sic w zakresie odpowiadaj^cym efektom
ksztalcenia zawartym w programie ksztalcenia na danym kierunku, poziomie i profilu
ksztalcenia.

13. Efektow uczenia si$ nie potwierdza si$ na kierunku Piel^gniarstwo.
14. W wyniku potwierdzania efektow uczenia si§ mozna zaliczyc studentowi nie

wi^cej niz 50% punktow ECTS przypisanych do danego programu ksztalcenia
okreslonego kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia.

15. Instytut przedklada do Dzialu Toku Studiow, Rekrutacji i Jakosci Ksztalcenia w celu
opracowania projektu Uchwaly Senatu nast?puj^ce dokumenty:

15.1 list? programow ksztalcenia na okreslonym poziomie i profilu w odniesieniu,
do ktorych b?dzie przeprowadzony proces potwierdzania efektow uczenia si?,

15.2 zasady rekrutacji, w tym zasady tworzenia listy rankingowej,
15.3 limity miejsc na poszczegolnych kierunkach, poziornach i profilach

ksztalcenia.
16. Liczba studentow na danym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia, ktorzy

zostali przyje.ci na studia na podstawie najlepszych wynikow uzyskanych w wyniku



potwierdzania efektow uczenia si?, nie moze bye wi^ksza niz 20% ogolnej liczby
studentow na tym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia.

17. Limit miejsc dla osob przyj?tych w wyniku potwierdzania efektow uczenia si? ustala
sie corocznie Iqcznie z limitami rekrutacyjnymi.

18. Post^powanie zwiazane z potwierdzaniem efektow uczenia si? przeprowadza si?
wyl^cznie na wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej ,,Wnioskodawca/'.

§2

Proces pot>vierdzania efektow uczenia si§ zdobytych poza systemem formalnym

1, W Paristwowej Wyzszej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jaroslawiu Dzial Toku
Studiow, Rekrutacji i Jakosci Ksztalcenia koordynuje obslug? procedur uznawania
efektow uczenia si? na poziomie ogolnouczelnianym.

2. Pracownik Dzialu Toku Studiow, Rekrutacji i Jakosci Ksztalcenia we wspolpracy
z Doradca Edukacyjnym realizuja nastepujqce zadania:

Pracownik Dzialu Toku Studiow, Rekrutacji i Jakosci Ksztalcenia

2.1. udziela Wnioskodawcy informacji na temat programow ksztalcenia
oraz o obowia^ujacych procedurach,

2.2. dokonujerozpoznania potrzeb i mozliwosci Wnioskodawcy dotyczqcych
potwierdzania efektow uczenia si?,

2.3. sprawdza pod wzgledem formalnym dokumenty Wnioskodawcy,
2.4. przedstawia Wnioskodawcy informacje o koszcie procesu potwierdzania

efektow uczenia si?,
2.5. wspiera Wnioskodawce podczas procesu identyfikacji i dokumentowania

osi^gni?tych efektow uczenia sie - pomoc w rozbudowie portfolio,
2.6. wspiera Wnioskodawc? na wszystkich etapach procesu potwierdzania

efektow uczenia si?,
2.7. kieruje Wnioskodawc? do Doradcy Edukacyjnego,
2.8. buduje z Wnioskodawcq relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu,
2.9. wspolpracuje zDoradcq Edukacyjnym.

Doradca Edukacyjny

2.10. rozpoznaje osi^gni?te efekty uczenia si? Wnioskodawcy w odniesieniu
do przedstawionych oczekiwan oraz programow ksztalcenia,

2.11. sporzqdza bilans zawodowo-edukacyjny Wnioskodawcy i umieszcza
go w Jego portfolio,

2.12. ustala - we wspotdzialaniu z Wnioskodawca - wst?pna propozycj?
programu/programow ksztalcenia, dla ktorego/ktorych zasadne moze bye
przeprowadzenie procesu potwierdzania efektow uczenia si?,



2.13. w przypadku zidentyfikowania efektow uczenia sie, ktorych brak skutkuje
niemoznosciq wskazania okreslonego modulu ksztalcenia, przedstawia
Wnioskodawcy mozliwosci ich uzupelnienia,

2.14. wnioskuje do Dyrektora Instytutu o powolanie KomisjiWeryfikacyjnej do
spraw Potwierdzania Efektow Uczenia sie na danym kierunku, poziomie
i profilu ksztalcenia,

2.15. kieruje Wnioskodawce do Komisji Weryfikacyjnej do spraw Potwierdzania
Efektow Uczenia sie,

2.16. wspolpracuje zKomisja Weryfikacyjna do spraw Potwierdzania Efektow
Uczenia sie.

3. Instytut powoluje Doradce Edukacyjnego dla Wnioskodawcow.
4. Doradca Edukacyjnym powinien bye nauczyciel akademicki znajacy szczegolowo

program ksztalcenia na danym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia oraz wymogi
dotycz^ce poszczegolnych przedmiotow i posiadajacy umiejetnosci w zakresie
sporzqdzania bilansu edukacyjno-zawodowego.

5. Wzor zaswiadczenia, stwierdzajzjcego spelnienie przez Wnioskodawce warunkow
formalnych niezbednych do rozpoczecia procedury potwierdzania efektow uczenia sie,
stanowi zahjcznik nr 1 do uchwaly.

6. Dyrektorzy Instytutow powolujq Komisje Weryflkacyjne do spraw Potwierdzania
Efektow Uczenia sie, zwane dalej ,,Komisjami Weryfikacyjnymi" na danym kierunku.

7. Zadaniem Komisji Weryfikacyjnej jest dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu
osiagniete przez Wnioskodawce efekty uczenia sie odpowiadaja efektom ksztalcenia
zdefmiowanym dla rozpatrywanych modulow ksztalcenia wraz z przypisaniem do
nich punktow ECTS.

8. W sklad Komisji wchodzi minimum 3 nauczycieli akademickich w tym:
8.1 Przewodniczacy,
8.2 Nauczyciele akademiccy realizujqcych programy ksztalcenia na danym

kierunku studiow i odpowiadajacy za konkretne moduly podlegajqce
procedurze uznawania efektow uczenia sie.

9. W procesie oceny uczestniczy w charakterze obserwatora student wskazany przez
Przewodniczqcego Samorzqdu Studenckiego.

10. Komisje Weryfikacyjne, w zaleznosci od charakteru wnioskow oraz zdefmiowanych
dla poszczegolnych modulow ksztalcenia efektow ksztalcenia i rnetod ich weryfikacji.,
przygotowuja stosowne narzedzia potwierdzania efektow uczenia sie, np. pytania
testowe, zadania problemowe teoretyczne, zadania problemowe praktyczne.

11. Komisje Weryflkacyjne przeprowadzaja potwierdzanie efektow uczenia sie dwa razy
w ci^gu roku, w semestrze zimowym i letnim, w terminach okreslonych przez Rade
Instytutu.

12. Przeprowadzane przez Komisje Weryfikacyjne postepowanie potwierdzajqce efekty
uczenia sie jest protokolowane. Wzor protokolu stanowi zat^cznik nr 2 do uchwaly.

13. Komisje Weryfikacyjne wydaj^ decyzje o potwierdzaniu lub niepotwierdzaniu
efektow uczenia sie.

14. Wzor decyzji, o ktorej mowa w pkt. 13, stanowi zahjcznik nr 3 do uchwaly.



IS.Organem odwolawczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej jest powotana przez
Rektora Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Potwierdzania Efektow Uczenia sie,
w sklad ktorej wchodz^:

15.1 prorektor wlasciwy ds. studenckich,
15.2 prorektor wlasciwy ds. dydaktycznych
15.3 samodzielny nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego danego

programu ksztaicenia, wskazywany kazdorazowo przez Dyrektora Instytutu,
15.4 przedstawiciel studentow — czlonek Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia

i Oceny Jakosci Ksztaicenia, w charakterze obserwatora.
16. Wnioskodawca, kwestionujacy wyniki postepowania potwierdzajqcego efekty uczenia

sie przeprowadzonego przez Komisj? Weryfikacyjna, moze wniesc w ciagu trzech dni
od daty otrzymania decyzji, odwolanie do Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds.
Potwierdzania Efektow Uczenia sie.

17. Decyzja Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. Potwierdzania Efektow Uczenia sie
jest ostateczna.

18. Wzor decyzji Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. Potwierdzania Efektow Uczenia
sie stanowi zalqcznik nr 4 do uchwaly.

§3

Proces potwierdzania efektow uczenia si^

1. Wnioskodawca gromadzi wszystkie dowody poswiadczajace posiadanie efektow
uczenia sie w Portfolio.

2. Portfolio zawiera:
2.1. przebieg prac zawodowej,
2.2. przebieg edukacji,
2.3. osiagniete efekty uczenia sie - arkusz samooceny,
2.4. wykaz zal^czonych dokumentow,
2.5. zali|czniki (kserokopie dokumentow).

3. Wzor Portfolio stanowi zalacznik nr 5 do uchwaly.
4. Do procesu potwierdzania efektow uczenia sie dopuszczony jest Wnioskodawca, ktory

zarejestrowal si? w systernie Internetowej Rejestracji Kandydatow, zwany dalej:
,,systemem IRK".

5. Wnioskodawca dokonuje oplaty rejestracyjnej w wysokosci ustalonej w odrebnych
przepisach.

6. Wnioskodawca sklada nastepuj^ce dokumenty:
6.1 wniosek o potwierdzenie efektow uczenia sie zdobytych poza edukacjq

formalnq, wzor wniosku stanowi zalacznik nr 6 do uchwaly,
6.2 dokumenty potwierdzaj^ce uzyskanie okreslonych kwalifikacji w ksztalceniu

formalnym,
6.3 dokument/dokumenty poswiadczaj^cy/poswiadczajcjce staz pracy,
6.4 podanie o przyjecie na okreslony program ksztaicenia, wzor podania okreslaja,

wraz z zasadami rekrutacji Instytuty,



6.5 potwierdzenie wniesienia oplaty (rejestracyjna oraz za potwierdzone efekty
uczenia si?).

7. Wniosek, o ktorym mowa w punkcie 6 podpunkt 6.1, Wnioskodawca sklada do
Komisji Weryfikacyjnej.

8. Podanie o przyj?cie na okreslony program ksztalcenia, o ktorym mowa w punkcie
6 podpunkt 6.4 Wnioskodawca sklada do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

9. Wnioskodawca moze ubiegac si? o przyj?cie na kilka programow ksztalcenia,
jednakze w wyniku procedury potwierdzenia efektow uczenia si? moze zostac
przyjety wylacznie na jeden z nich.

10. W przypadku ubiegania sie o przyjecie na kilka programow ksztalcenia
Wnioskodawca dokonuje oplaty rejestracyjnej, o ktorej mowa w punkcie 5, oddzielnie
za kazdy z wybranych programow ksztalcenia.

11. Potwierdzenie efektow uczenia sie dla okreslonego modulu ksztatcenia przeprowadza
si? wedlug zasad i warunkow okreslonych przez Rad? Instytutu.

12. Potwierdzane sq efekty uczenia sie z zakresu wiedzy, umiej?tnosci i kompetencji
spotecznych. Efekty uczenia sie zidentyfikowane dla kazdej kategorii potwierdzane sa
odpowiednimi metodami i narzedziarni.

13.Procesowi potwierdzenia podlegaja efekty uczenia sie w odniesieniu do efektow
ksztalcenia zdefmiowanych dla kazdej z form zajec wystepujacych w ramach danego
modulu ksztalcenia.

14. Koficowym efektem procesu potwierdzenia efektow uczenia sie jest wystawienie ocen
Wnioskodawcy odnoszqcych si? do kazdego moduhi ksztalcenia podlegajacego
zaliczeniu.

15. Oceny uzyskane w procesie potwierdzenia efektow uczenia si? s^ wliczane jako oceny
koricowe z przediniotu/modulu do sredniej ocen ze studiow zgodnie z Regulaminem
Studiow. Zaliczenie modulow ksztalcenia w wyniku potwierdzenia efektow uczenia
si? oznacza, ze Wnioskodawca ubiegajacy si? o potwierdzenie efektow uczenia si?
otrzyimije liczb? punktow ECTS przyporzqdkowan^ do danego modulu ksztalcenia.

16. Zaliczenie modulow ksztalcenia w wyniku procesu potwierdzenia efektow uczenia si?
dokumentowane jest w protokotach zaliczen, karcie okresowych osi^gni?c studenta.

17. W suplemencie do dyplornu w punkcie 4.3 wymieniasi? nazwy modulow ksztalcenia
zaliczonych w procesie potwierdzenia efektow uczenia si?.

§4

Proces rekrutacji

1. Decyzja Komisji Weryfikacyjnej o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektow
uczenia si? przekazywana jest do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje Wnioskodawc? na program ksztalcenia
na okreslonym poziomie i profilu ksztalcenia realizowany w okreslonej formic.

3. Dla kazdego programu ksztalcenia, na okreslonym poziomie i profilu ksztalcenia, dla
ktorego planowana jest rekrutacja w trybie potwierdzenia efektow uczenia si?,
ustalane sq coroczne lirnity przyj?c w tym trybie. Limit kandydatow przyjmowanych



w wyniku potwierdzenia efektow uczenia si? nie moze przekraczac 20% ogolnej
liczby studentow na tym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia.

4. Do ubiegania si? o przyjecie na studia w wyniku potwierdzenia efektow uczenia sie
uprawnione sa osoby, ktore uzyskaly - w wyniku procedury potwierdzenia efektow
uczenia si? — co najmniej 10 punktow ECTS przypisanych modulom kierunkowym.

5. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje od Wnioskodawcy dokumenty wymienione
w § 3 pkt. 6podpunkt6.4 i6.5.

6. Komisja Rekrutacyjna sporzadza zbiorcze i indywidualne sprawozdania z wynikow
postepowania rekrutacyjnego w trybie potwierdzenia efektow uczenia si?,
stanowiacego podstaw$ do podj?cia decyzji o przyjeciu na studia.

7. Komisja Rekrutacyjna wydaje i dorecza decyzj? administracyjn^ o przyj?ciu lub
nieprzyjeciu na okreslony kierunek (program), poziom i profil ksztalcenia oraz
okreslona form? studiow. Komisja rekrutacyjna sporzadza Hste rankingowa osob
przyjetych na studia w procesie potwierdzenia efektow uczenia sie, na podstawie
wynikow tego procesu.

8. Komisja Rekrutacyjna moze upowaznic przewodniczacego do podpisywania w jej
imieniu decyzji w sprawie przyjecia lub nieprzyjecia na studia w trybie potwierdzenia
efektow uczenia sie.

9. Wyniki rekrutacji na studia w trybie potwierdzenia efektow uczenia sie zatwierdzane
sa przez Uczelniana Komisje Rekrutacyjna, o ktorej mowa w uchwale Senatu w
sprawie warunkow i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia drugiego
stopnia w PWSTE w Jarostawiu.

10. Decyzja Komisji Weryfikacyjnej o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektow
uczenia sie, przekazywana jest Dyrektorowi Instytutu realizujacego okreslony
program ksztalcenia.

11. W przypadku decyzji pozytywnej, w wyniku ktorej zaliczono Wnioskodawcy moduly
ksztalcenia, Dyrektor Instytutu wyznacza studentowi opiekuna naukowego
i zatwierdza indywidualny program ksztalcenia.

12. Studenci przyjeci na studia w wyniku potwierdzania efektow uczenia si? beda
wlaczeni do regularnego trybu studiow. Nie tworzy sie dla nich skroconych
programow ksztalcenia, ani odr^bnych grup studentow, ktorzy ksztalciliby sie wedlug
odrf bnego programu studiow.

13. Sekretariat Instytutu (obshigujacy studentow) prowadzi ewidencj? modulow
ksztalcenia zaliczanych droga potwierdzenia efektow uczenia si?:

12.1 imi? i nazwisko Wnioskodawcy,
12.2 numeralbumu,
12.3 kierunek, poziom i profil ksztalcenia,
12.4 forme studiow,
12.5 modul ksztatcenia zaliczony w procesie potwierdzenia efektow uczenia sie.



§5

Oplaty

1. Za przeprowadzenie postepowania zwiazanego z potwierdzeniem efektow uczenia si?
PWSTE w Jaroslawiu pobiera oplaty.

2. PWSTE w Jaroslawiu pobiera opiate rejestracyjna^ oraz opiate za proces potwierdzenia
efektow uczenia sie.

3. Wysokosc oplaty za proces potwierdzenia efektow uczenia sie okreslana jest
indywidualnie dla kazdego Wnioskodawcy, w zaleznosci od kosztu modulu
ksztalcenia, ktore w trakcie procesu potwierdzenia efektow uczenia sie zostaly
wskazane.

4. Wysokosc optat okreslaj^ odrebne przepisy.
5. Wnioskodawca wnosi opiate na rachunek bankowy PWSTE w Jaroslawiu.
6. Opiate wnosi sie niezaleznie od wyniku procesu potwierdzenia efektow uczenia sie.

§6

Uchwata wchodzi w zycie z dniern podjecia z moca^ obowiqzujac^ od roku akademickiego
2016/2017.

Przewodniczqcy Senatu
PWSTE

prof, nadzw. dr hob. Waclaw Wierzbieniec

,


