
uchwała §enatu

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

z dnia 26 lrwietnia 2019 roku

w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Napodstawie art.28 ust. 1pkt. 13 ustawy zdnia}} Iipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U.2018,poz.I668 ze zm.) Senat uchwala co następuje:

§2

TJ żyte w uchwale określenia oznaczają:
1) efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych

w procesie uczeniasię poza systemem studiów
2) potwierdzanie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych efektów

uczęnia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczęnia się
niezotganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami
zwiększĄ ącymi zasó b wiedzy, umi ej ętno ści i ko mpetencj i społe czny ch

3) uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów - zorgarizowany
Proces uczenia się wynikaj ący z zaplanowanych działań pod względem celu i czasu nauki,
w szczególnoŚci kursy i szkolenia w miejscu pracy, nauka języków obcych Qraz uczenie
się z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych

4) uczenie się nlezorganizowane instytucjonalnie - uczenie się niezotgarizowane pod
względem cęlu i czasu, wynikające z działń związanych z ptacą, życiem rodzinnym lub
sPędzaniem czasu wolnego, w szczególności nabywanie umiejętności zawodowych
i społecznych

5) efekty uczenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w
procesie kształcenia w systemie studiów

6) punkty ECTS - prrnkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu
PuŃtów zaliczeniovrrych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się,
ni ezb ędne go do uzy sk ania zaMńanych efektów uczenia

7) kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na sfudia w wyniku potwierdzenia efektów
uczenia się

8) ustawa - ustawa z dnia2} Iipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1,

§1

Uchwała określa:
1) zasady, waruŃi i tryb potwięrdzania efektów uczenia się,
2) sposób powoływania i tryb działaniakomisji weryfikujących efekty uczenia się.



9) portfolio * zbiór dowodów potwierdzających uzyskanie przęz kandydata efektów uęzenia

się dołączany do wniosku
10) USOS * Uczelniany System Obsługi Studenta,

§3

1. Potwierdzanie efektów uczenia się może być przeprowadzonę na kierunku, poziomie

i profilu kształcenia, który posiada pozytywną ocenę programową na tym kierunku,

poziomie i profilu kształcenia.
2, Z potwierdzańa efektów uczenia się są vlyłączone kierunki, dla których zostały określone

standardy kształcenia, o których mowa w art. 68 ust.1 pkt. 1-10 ustawy.

3. Rektor uczelni ogłasza raz w roku wykaz kierunków w ramach, których ptzeprowadzona

możę być procedura potwierdzaria efektów uczenia się.

4. Wykaz przedmiotódmodułów, które w ramach danego kierunku kształcenia mogą byó

objęte procedurą potwierdzania efektów uczęnia się stanowi program studiów tego

kieruŃu.
5. Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w zakresie odpowiadającym efektom

uczenia zawar:tym w programie studiów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu
kształcenia.

6. W odniesieniu do praktyk zawodowych potwierdzenię efektów uczenia się odbywa się w
oparciu o regulamin praktyk dla danego kieruŃu,

7. W wyniku potwierdzania efektów uczęnia się można zaltczyó kandydatowi na studia nie
więcej niż 50%o punktów ECTS, przypisanych do danego progfamu studiow określonego

kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

8. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, ktorzy zostali
przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania
efektów uczenia się, nie możę byó większa niż 20oń ogólnej liczby studentów na tym
kierunku, poziomie i profilu ksżałcenia.

9. W przypadku większejliczby kandydatów o przyjęciu decyduje kolejnośó zgłoszeń,Kużdy
z wniosków otrzymuje numer nadany przęz uczelnię.

§4

1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi:
l) posiadającemu świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia

zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub
j ednolite studia magisterskie;

2) posiadającemu tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata
doświadczęnia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku
ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

3) posiadającemu tltuł zawodołr,y magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata
doświadczenia zawodowego po ukończęniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych
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studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek
studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

2. W ptzypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzęnia
efektów uczęnia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie waruŃu
pięcioletniego doświad częnia zawodowego

§5

1. Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczeniasię jest odpłatne.
Ż. Zasady pobierania opłat za przeptowadzanie potwierdzania efektów uczenia się i ich

wysokośó określa rektor.
3. Kandydat wnosi opłatę ptzed przystąpieniem do postępowania w sprawie potwierdzania

efektów uczenia się.

§6

1. Promocją postępowania zwtązanego z potwierdzanięm efektów uczenia się zajmuje
się specjalista do spraw promocji uczelni oraz Centrum Rekrutacji.

2. O warunkach ptzeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się i opłatach informuje
kandydata Centrum Rekrutacji oraz dziekanńy.

3. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z formularzem
zawartym w załączniku do niniejszej uchwały wskazując przedmiot/modń zĄęó, które
ma podlegać postępowaniu w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.

4. Do wniosku kandydat zńącza:
1) Świadectwo dojrzałości - dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite

studia magisterskie;
2) dYPlom licencjata lub równorzędny - dla kandydatów na studia drugiego stopnia;
3) dYPlom magistra lub równorzędny - dla kandydatów na kolejny kierunek studiów

pierwszego lub drugiego stopnia lub kolejne jednolite studia magisterskie;
4) dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż ptacy - zaświadczenie

zzal<Ładu pracy, Świadectwo ptacy, umowa o pracę potwierdzające wymagany stłż
PracY zawodowej, zaŚwiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o D ziałaltości Gospod ar czej ;

5) dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
wnioskodawcy nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza
systemem studiów lub niezorganizowanego instytucj onalnie;

6) Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczęnia
się.

5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt.5 stanowi portfolio zawierające:
1) w Przypadku dokumentowania uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza

systemem studiów:
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a) certyfikaty, świadectwa, dyplomy i inne zaświadczenia ukończonych kursów
lub szkoleń, w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony
do nakładu pracy niezbędnego do uzyskaria zaĘadan/ch efektów uczenia zzajęc,
o zaIiczęnie których ubiega się wnioskodawca, a ponadto istnieje zbieżnośó
Programu kursów i szkoleń z zahesęm tematycznym wskazanym w opisie zajęć,
o zaliczęnie których ubiega się kandydat;

b) dokument potwierdzający ukończenię studiów wyższych lub studiów
podyplomołvych prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
jeżeli językiem wykładowyn był wyłącznie język obcy - uznĄe się język
wykładowy;

c) wydany za grarticą dokument uznurty za równoważny świadectwu dojrzałości -
uznaje się język wykładowy;

2) w Ptzypadku dokumentowania uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie poza
systemem studiów:
a) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczett

życiowych i zawodowych, zbieżnych z efektami uczenia wskazanymi w opisie zajęó,
o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;

b) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczęnia się w następstwie zdobytych
doŚwiadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które
są zbieżne z efektami uczęnia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których
ubiega się wnioskodawca;

c) dokumenty potwierdzające uczestnictwo w pracach badawczych, projektowych lub
otganizacyjnych, jeśli udział w tych pracach zapewniauzyskanie efektów uczenia się
z efektami zbieżnymi z efektami uczenia wskazanymi w opisie zajęó, o zaliczęnie
których ubiega się wnioskodawca;

d) w odniesieniu do wniosku o zaliczenie zĄęó z zal<resu wychowania ftzycznego *
oPinia klubu sportowego, w którym kandydat jest zrzeszony lub udokumentowane
osiągnięcia sportowe;

e) inne udokumentowane efekty uczęnia się zbieżne z efektami uczenia wskazanymi
w opisie zajęć, o zaliczęnie których ubiega się wnioskodawca.

§7

KandYdat zobowiązany jest ptzedłożyć pełną dokumentację nąpóźniej na miesiąc ptzed
r ozp oczęciem kolej ne go semestru.

§8

1. członków komisji weryfikacyjnej powołuje właściwy dziekan.
2. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą: dziekan lub prodziekan jako przewodniczący,

dwaj nauczyciele akademiccy będący specjalistami w danej albo pokrewnej dyscyplinie
naukowej.
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3. W przypadku, gdy kandydat deklaruje efekty uczenia się dotyczące róznych dyscyplin
naukowych dziekan możę powołaó dodatkowo w skład Komisji Weryfikacyjnej
nauczy ciela akademi ckie go będąc e go sp ecj al istą z danĄ dyscypl iny naukowej .

4. W przypadku, gdy Wydziałowa Komisja uzna wniosek za niekompletny wzywakandydata
do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.

5. W przypadku, gdy Komisja Weryfikacyjna podejmie uzasadnione wątpliwości w zakresie
posiadanychprzez kandydata efektów uczenia się Komisja Weryfikacyjna może zaruądzió
przeprowadzenie egzaminów z ząęć, o których zaliczenie ubiega się kandydń. Egzaminy
przeprowadzĄą nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, o których zaliczenie ubiega
się wnioskodawca lub inny nauczyciel akademicki wskazany przez przewodniczącego
Komisji Weryfikacyjnej.

6. Komisja Weryfikacyjna na podstawie wniosku kandydata orzeka w sprawie możliwości
podjęcia studiów przęz kandydata rozstrzygając o:

1) potwierdzeniu efektów uczenia się
2) zaliczeniu określon y ch zaj ęć
3) kierunku i poziomie studiów
4) obowipku uzupełnienia różnic programowych.

7. Komisja Weryfikacyjna przekazuje do Centrum Rekrutacji orzeczęnie stwierdzające
możliwość przyjęcia kandydata na studia albo orzeczenie o niemożliwości przyjęcia
na studia.

8. W przypadku, gdy Komisja Weryfikacyjna stwierdziła możliwośó przyjęcia kandydata
na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się rektor wydaje decyĄę w sprawie
przyjęcia kandydata na studia, uwzględniając wymogi § 3 ust.7 niniejszej uchwały.
Kandydat zobowiązarry jest spełnió wymogi formalne dotyczące rekrutacji przed
wydaniem decy zji ptzęz rektora.

9. Z osobą, która została przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
uczelniapodpisuje umowę o naukę.

§9

1. Kandydat może w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Komisji Weryfikacyjnej
złożyó odwołanie do Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej.

2. Członków Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej powołuje rektor.
3. W skład Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej wchodzą: prorektor do spraw nauki

i kształcenia jako przewodniczący, dwaj nauczyciele akademiccy reprezentujący obszary
wtedzy, w ramach których prowadzone jest postępowanie w sprawie potwierdzania
efektów uczenia się.

4. Orzeczenie Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej jest ostateczne.

§10

1. Skutki potwierdzenia efektów uczęnia się w stosunku do osoby przyjętej na studia:
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1) zaltczenie zajęó w wyniku potwierdzenia efektów lrczetia się dokumentowane jest

w protokołach zaliczenia zĄęć w USOS;
2) jeżeli zaliczenie dotyczyło zajęókoirczących się zgodnie zprograrnem studiów oceną

wpisuje się ,,zaliczono" do dokumentacji przebiegu studiów;

3) osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się otrzynuje
liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zĄęó, kłórę zaliczono w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się;

4) do średniej ocen zę studiów nie wlicza się zajęó zaliczonych w następstwie

potwierdzenia efektów uczenia się
2. Dziękanat prowadzi ewidencj ę ząęó zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów

uczenia się.

3. Ewidencja, o której mowa w ust.2 zawiqa: imię i nazwisko osoby przyjętej na studia

w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, numer albumu, wydziń, stopień studiów
i rok studiów, przedmiot, liczba puŃtów ECTS, podstawę uznania efektów uczenia się,

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do czynności związanych
z tokiem studiów począwszy od roku akademickiego 2019lż020.

PRZEWODNlcZĄcY sENrilU

P?of. Dubtella
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zŃącmik do uchwały Senatu EUH-E zdnia26 kwiętnia 2018 r.

(miejscowość i data)

Nr wniosku
(nadaje dziekanat uczelni)

Komisja Weryfikaryjna
Elbląskiej Uczelni HumanisĘczno-Ekonomicznej
w Elblągu

WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
zdobytych w systemie zorganizowanym insĘtucjonalnie poza §y§temem studiów

lub niezorganizowanym instytucj onalnie

imię i nazwisko ..

e-mai1

adres koresp.

tel, ...

1. Proszę o uznanie przedmiotrr/ów:

(nazwa przedmiotu)

|iczba puŃtów ECTS przedmiotu

na kierunku

realtzowanego na studiach ... stopnia

na podstawie załączonych dokumentów i innych dowodów potwierdzających osiągnięcie
efektów uczenia się odpowiadającym efektom ksźałcenia zdefiniowanym dla tego
przedmiotrr/ów.

2, OŚńadczam, że wszystkie przedŁożonę przęzę mnie dokumenty są prawdziwe.
OŚwiadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczam także, że
zaPoznałem/am się zuchwałą senatu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej z dnia
26 kwietnia 2019 r. w sprawie orgalizacji potwierdzania efektów uczenia się.

Zpowużaniem

(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:

l.
2.

4,
5,

6.

Potwierdzenię wnięsienia opłaĘ zaprzeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się
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