
 
 

Uchwała nr  74/2014/2015 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 
w sprawie uchwalenia  Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się 

 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  
 
 
Działając na podstawie art. 170 e, f, g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat  uchwala, co 
następuje : 
  

 
§ 1 

 
Senat uchwala Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 
Ekonomicznym  w  Katowicach,  będący  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2015 r.  
 
 
 
        Przewodniczący Senatu  
            Rektor  
   
               prof. dr hab. Leszek Żabiński 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Załącznik do Uchwały nr   74/2014/2015 Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015r.  

 
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 

w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach 

 
Niniejszy regulamin określa organizację potwierdzania efektów uczenia się zgodnie z ustawą 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 572 z późn. zm.). 

  
 

§ 1  
 

Ilekroć w Uchwale mowa jest o: 
1. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 
2. studiach – studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia; 
3. efektach uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych 

w procesie uczenia się poza systemem studiów; 
4. potwierdzaniu 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; 

5. kandydacie – osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się. 
 

§ 2 
 

Uniwersytet ma prawo do potwierdzenia, na wniosek kandydata, efektów uczenia się 
uzyskanych przez kandydata i do przyjęcia go na studia z jednoczesnym zaliczeniem części 
programu kształcenia, właściwej przedmiotom/modułom odpowiadającym potwierdzonym 
efektom uczenia się, z zastrzeżeniem § 4. 

 
§ 3 

 

1. Kandydat ma możliwość ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie 
odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego 
kierunku, poziomu i profilu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Potwierdzanie efektów uczenia się może być przeprowadzane przez wydział posiadający 
co najmniej pozytywną ocenę programową na danym kierunku, poziomie i profilu 
kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów – jeśli 
wydział posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie 
obszaru kształcenia i dziedziny, do których przyporządkowany jest ten kierunek studiów. 

3. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 
a) świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego                          

– w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, 
b) tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia 

zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się 
o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

c) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 
magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia. 



4. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia 
efektów uczenia się, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia 
zawodowego. 

5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 
50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, 
poziomu i profilu kształcenia. 

 
§ 4 

 

1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 
przyjęci na studia na podstawie rankingu wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

2. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się 
każdego roku, łącznie z określeniem liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 
stacjonarnych na dany rok akademicki. 

3. Harmonogram potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w danym roku 
akademickim ustala dziekan , uwzględniając harmonogram rekrutacji przyjęty na dany rok 
akademicki. 

 
§ 5 

 

1. Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się Uniwersytet  
pobiera opłatę w wysokości określonej zarządzeniem Rektora, zamieszczonym na stronie 
internetowej Uniwersytetu. 

2. Opłatę kandydat wnosi na rachunek bankowy Uniwersytetu przed przystąpieniem do 
procesu potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączane 
jest do dokumentacji składanej przez kandydata wraz z wnioskiem o potwierdzenie 
efektów uczenia się. 

3. Z kandydatem Uniwersytet zawiera umowę o potwierdzenie efektów kształcenia według wzoru  

określonego przez Senat 
 
 
 

§ 6 
 

1. Potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się na pisemny wniosek kandydata. Wniosek 
ten musi zawierać informację o kierunku studiów, profilu i poziomie kształcenia oraz 
o przedmiotach/modułach, z którymi związane są efekty uczenia się, o których 
potwierdzenie ubiega się kandydat.  Wzór wniosku określa odrębne zarządzenie Rektora. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, kandydat składa: 
a) świadectwo dojrzałości, 
b) dyplom ukończenia studiów (w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 3, 

lit. b-c), 
c) dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane 

zakresy zadań, 
d) opis doświadczenia zawodowego, 
e) dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza 

systemem szkolnictwa wyższego, 
f) inne dokumenty potwierdzające posiadane efekty uczenia się. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny zostać złożone w oryginale, a jeśli składana 
jest kopia dokumentu, oryginał musi zostać przedstawiony do wglądu (pracownik 



Uniwersytetu przyjmujący kopię opatruje ją adnotacją potwierdzającą zgodność  
z okazanym oryginałem dokumentu). 

4. W przypadku uznania, przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się, złożonego przez 
kandydata wniosku za niekompletny, kandydat zobowiązany jest, po otrzymaniu wezwania 
Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się, do niezwłocznego uzupełnienia wniosku pod 
rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.  

 
§ 7 

 

1. W celu przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się danego kandydata 
dziekan właściwego wydziału powołuje Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się       
i wyznacza jej przewodniczącego. W skład Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się 
wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej dwóch  
z minimum kadrowego danego kierunku studiów. 

2. Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się  ustala formę weryfikacji efektów uczenia się 
po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez kandydata.  

3. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się 
potwierdza zbieżność lub stwierdza niezgodność uzyskanych efektów uczenia się                 
z efektami kształcenia określonymi w programie studiów dla danego kierunku, poziomu      
i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych 
przedmiotów/modułów oraz praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. 

4. Stwierdzenie niezgodności, o której mówi ust. 3, nie stanowi podstawy żądania przez 
kandydata zwrotu wniesionej opłaty. 

5. Przeprowadzona przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się weryfikacja 
stanowi podstawę do wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji o potwierdzeniu 
efektów uczenia się. 

 
§ 8 

 

1. W przypadku negatywnej decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się kandydat może 
zgłosić - w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania negatywnej decyzji, o której mowa w § 7 
ust. 5 pisemne odwołanie do dziekana. 

2. Dziekan powołuje w terminie 7 dni od daty wniesienia pisemnego odwołania Komisję 
odwoławczą ds. potwierdzania efektów uczenia się celem jego rozpatrzenia. 

3. W skład Komisji odwoławczej ds. potwierdzania efektów uczenia się wchodzi dziekan, 
jako jej przewodniczący, oraz co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wskazanych 
przez dziekana. 

4. W skład Komisji odwoławczej ds. potwierdzania efektów uczenia się nie mogą wchodzić 
osoby będące członkami Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się, której prac 
dotyczy wniosek o przeprowadzenie procedury odwoławczej.  

5. Decyzja Komisji odwoławczej ds. potwierdzania efektów uczenia się jest ostateczna. 
 

§ 9 
 

Szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu  
i profilu kształcenia określa rada wydziału i podaje do wiadomości publicznej nie później niż do 
końca lutego roku akademickiego poprzedzającego rok przyjęcia na studia w ramach 
potwierdzenia efektów uczenia się. 

 
§ 10 

Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając ranking kandydatów oraz ocenę Komisji 
ds. potwierdzania efektów uczenia się. 



 
§ 11 

 

1. W sprawach związanych z potwierdzaniem efektów uczenia się nieuregulowanych 
niniejszą uchwałą decyzje podejmuje: 
a) w trakcie przeprowadzania procedury – właściwa Komisja ds. potwierdzenia efektów 

uczenia się lub odwoławcza komisja ds. potwierdzenia efektów uczenia się, 
b) w pozostałych sprawach – dziekan. 

 
§ 12 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku. 
 

 


