
Załącznik do Uchwały nr 9 B/2019  

Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 

Z  dnia  30.10.2019 r. 

 

 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. „Regulamin potwierdzania efektów uczenia się” zwany dalej Regulaminem, określa: 

1) Cele potwierdzania efektów uczenia się, nabytych poza edukacją formalną, 

2) Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, 

3) Sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się, 

4) Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia sit. 

2. Przepisy Regulaminu stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego i 

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie poprzez weryfikację osiągniętych efektów 

uczenia się. 

§ 2 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. edukacja formalna — uczenie się przez udział w procesie kształcenia w systemie studiów 

pierwszego oraz drugiego stopnia, 

2. edukacja pozaformalna — uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów, 

obejmujące w szczególności kursy, szkolenia, nauki języków obcych oraz inne formy kształcenia 

z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, 

3. edukacja nieformalna — (uczenie sit nieformalne) uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie, 

realizowane w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, 

4. efekty uczenia się — zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie 

uczenia się poza systemem edukacji formalnej, 

5. potwierdzanie 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, 

6. wnioskodawca — kandydat ubiegający sit o uznanie efektów uczenia się nabytych w drodze 



kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. 

§ 3 

 

Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest: 

1. ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, 

organizowanych w Uczelni, 

2. skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów/modułów 

zajęć i przypisanie im 

odpowiedniej liczby punktów ECTS ( bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć 

dydaktycznych przewidzianych planem studiów). 

 

ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

§ 4 

 

1. Potwierdzanie efektów uczenia się może być przeprowadzone na kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, który posiada co najmniej pozytywna ocenę programową na tym kierunku, poziomie 

i profilu kształcenia. 

2. Z potwierdzenia efektów uczenia się są wyznaczone kierunki, dla których zostały określone 

standardy kształcenia, o których mowa w art.68 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 

dnia 20 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 poz.1668. 

3. Rektor ogłasza raz w roku wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może być 

procedura potwierdzania efektów uczenia się. 

4. Lista przedmiotów/modułów w ramach danego kierunku kształcenia objętego procedurą 

potwierdzania efektów 

uczenia się przygotowuje Dyrektor Programu, w której prowadzony jest kierunek. 

5. Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty uczenia się określone w 

programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. 

6. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% 

punktów ECTS, przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia. 

WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

§ 5 

1. Szczegółowe warunki potwierdzenia efektów uczenia się określają procedury zawarte  

w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 



 

  § 6 

1. Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatna usługą edukacyjną. Wysokość opłat określa 

odrębne zarządzenie Rektora, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wysokość opiat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 

kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 

3. Opłatę wnosi wnioskodawca na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procesu 

potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie opłaty dołączone jest do dokumentacji składanej 

przez kandydata o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 

 

KOMISJE WERYFIKUJACE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

§ 7 

 

Weryfikacji efektów uczenia się dokonuje w Uczelni: 

1. Wydziałowa komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się, powoływana każdorazowo przez 

dziekana na wniosek Dyrektora Programu. 

2. W przypadku odwołania Rektor powołuje Uczelnianą komisję Odwoławczą ds. uznawania 

efektów uczenia się. 

§ 8 

 

Do zadań Uczelnianej komisji Odwoławczej ds. uznawania efektów uczenia się należy : 

1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji de. weryfikacji efektów uczenia się. 

2. Monitorowanie procesu uznawalności na poszczególnych kierunkach kształcenia. 

3. Nadzorowanie prac wydziałowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się. 

4. Ocena jakości prac wydziałowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się. 

5. Proponowanie zmian do niniejszego regulaminu w formie pisemnego wniosku do Rektora. 

 

TRYB POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

§ 9 

1. Szczegółowy tryb potwierdzania efektów uczenia się, wraz z niezbędną do tego procesu 

dokumentacją jest określony w procedurze zawartej w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

 



UZNAWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

§10 

 

1. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu/modułu zajęć następuje wyłącznie w 

przypadku ich potwierdzenia w odmienieniu do wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych 

dla tego przedmiotu/modułu. 

2. Po przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się Wydziałowa Komisja ds. weryfikacji 

efektów uczenia się sporządza protokół, w którym wpisuje ocena końcową z 

przedmiotu/modułu, dla którego efekty były potwierdzane. 

3. Ocena końcowa wstawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. 

4. Kandydatowi przysługuje odwołanie się do Rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. uznania efektów 

uczenia się kieruje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Wydziałowej Komisji ds. weryfikacji 

efektów uczenia się. 

§11 

 

1. Osoby, którym uznano efekty uczenia się, będą mogły zostać przyjęte na studia na podstawie 

wyników, uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się. 

2. Na każdym kierunku, poziomie i profilu tworzy się listy rankingowe kandydatów, którym 

potwierdzono efekty uczenia się według średniej ze wszystkich przedmiotów/modułów,  które były 

uznane przez Wydziałową Komisję ds. weryfikacji efektów uczenia się. 

3. 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 danym kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia. 

 

PRZYJĘCIE NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

§12 

 

1. Informację o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się wydaje kierownik 

jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania. 

2. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się  będą  włączone do 

regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów zajęć, dla których 

efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się. 

3. Warunki odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów 



uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego programu studiów i opieki naukowej, określa 

Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. 

4. Z osobą, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została przyjęta na studia Uczelnia 

podpisuje odrębną umowę, w sprawie warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem 

studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, oraz ich wysokości. 

5. Osoba przyjęta w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązana jest potwierdzić 

chęć studiowania i dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne zgodnie z terminarzem 

rekrutacji. 

8. Zaliczenie zajęć w wyniku uznania efektów uczenia się dokumentowane jest w karcie 

okresowych osiągnięć studenta oraz w suplemencie do dyplomu. 

9. Kandydat uzyskuje liczby punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w 

wyniku potwierdzenia/uznania efektów uczenia się, z zastrzeżeniem §4 ust. 6. 

10. Przedmioty/moduły zajęć zaliczone w następstwie potwierdzenia/uznawalności efektów 

uczenia się wlicza się do średniej ocen ze studiów. 

11. Wydział prowadzi ewidencję osób wraz z przedmiotami/modułami zajęć zaliczonych w 

następstwie potwierdzenia efektów uczenia się z podziałem na kierunki kształcenia. 

12. Ewidencja, o której mowa w ust. 11 zawiera dane: imię i nazwisko kandydata/studenta, 

kierunek studiów, stopień studiów, przedmiot/moduł, liczba punktów ECTS, ocena. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do kandydatów ubiegających się o 

przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020. 

2. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie Uchwały Senatu. 

                                                                            

 

                                                                              REKTOR 

             dr Agnieszka Górska 


