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Uchwała nr 4/06/2015 

Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie: 

Określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się 

 

Działając na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), a także na podstawie §8 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, Senat WSEiZ uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 

w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

2. Potwierdzenie efektów uczenia się to 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, posiadanych przez osobę ubiegającą się 

o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ). 

3. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest 

uprawniony wydział Uczelni, posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym 

kierunku studiów – wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 

w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek 

studiów.  

§ 2 

1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym 

w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia studiów 

prowadzonych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% 

punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu 

i profilu kształcenia. 

3. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), dla których 

określono standardy kształcenia. 

4. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia określonym 

dla danego modułu kształcenia w programie studiów. 

5. Przyjęte metody weryfikacji efektów uczenia się mogą być inne niż metody stosowane 

w odniesieniu do weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia. 
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6. Wynik weryfikacji wyrażony jest w skali ocen przyjętej w Regulaminie studiów Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

7. W przypadku podjęcia studiów przez osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się, 

oceny uzyskane na podstawie procedury, są wliczane do średniej ocen ze studiów, zgodnie 

z Regulaminem studiów WSEiZ. 

§ 3 

1. 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 lub jednolite studia magisterskie;  

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 lub jednolite studia magisterskie.  

2. 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. 

§ 4 

1. Postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się jest prowadzone na wniosek 

osoby zainteresowanej, będącej kandydatem na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie. 

2. Za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się Wyższa 

Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie pobiera opłaty. Zasady pobierania opłat za tę usługę, 

wysokość tych opłat oraz wzór umowy o warunkach odpłatności za tę usługę określa prezydent 

Uczelni odrębnym zarządzeniem. 

§ 5 

1. W celu potwierdzenia posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych 

w procesie uczenia się poza systemem studiów, powołuje się komisje ds. potwierdzania efektów 

uczenia się. 

2. Komisję, dla każdego z kierunków studiów, dla którego przewiduje się realizację procedury 

potwierdzania efektów uczenia się, powołuje dziekan wydziału, który jest jej przewodniczącym. 

3. W skład komisji, poza przewodniczącym, wchodzi co najmniej 2 nauczycieli akademickich, w tym 

pełnomocnik dziekana ds. jakości na danym kierunku studiów lub nauczyciel akademicki zaliczany 

do minimum kadrowego dla danego kierunku studiów.  

4. W pracach komisji mogą brać udział przedstawiciele pracodawców współpracujący z WSEiZ oraz 

przedstawiciel studentów zgłoszony przez samorząd studencki WSEiZ, którzy mają głos doradczy. 

5. Weryfikacji efektów uczenia się dokonuje wskazana przez dziekana osoba odpowiedzialna 

za realizację modułu kształcenia, o którego zaliczenie ubiega się kandydat.  
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6. Z weryfikacji efektów uczenia się nauczyciel sporządza protokół, który przekazuje do komisji ds. 

potwierdzania efektów uczenia się. 

§ 6 

1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się, przygotowany zgodnie ze wzorem określonym 

w zarządzeniu rektora WSEiZ, kandydat składa do dziekana właściwego wydziału 

za pośrednictwem sekretariatu rektora. 

2. Wraz z wnioskiem kandydat składa dokumenty potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się, 

którymi są: 

a. Curriculum Vitae, 

b. świadectwo dojrzałości, 

c. dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt b. i c. 

d. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe oraz inne dokumenty np.: 

certyfikat ukończenia kursu, szkolenia, certyfikat językowy, zakres obowiązków służbowych, 

dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków, itp. 

3. Rada wydziału może określić szczegółowe warunki i rodzaje dokumentów dotyczące przyjęcia 

na studia kandydatów rekrutowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. 

4. Dziekan przekazuje wniosek do właściwej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się. 

5. Komisja przeprowadza procedurę potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów i ocenę ich zbieżności z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia 

dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie 

określonych modułów kształcenia wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. 

6. Z przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów uczenia się, sporządza się protokół 

w 2 egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się 

i komisji. Wzór protokołu określa zarządzenie rektora WSEiZ. 

7. Protokół z przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów uczenia się, stanowi załącznik 

do decyzji dziekana o przyjęciu kandydata na studia. 

§ 7 

1. Na podstawie uzyskanej liczby punktów ECTS, komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się 

tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia 

w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje dziekan 

wydziału, uwzględniając ocenę komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz listę 

rankingową kandydatów. 

3. W przypadku przyjęcia kandydata na studia, wniosek kandydata o potwierdzenie efektów uczenia 

się wraz z załączoną do wniosku dokumentacją oraz dokumentacją potwierdzającą uzyskane 

efekty uczenia się i umową o warunkach odpłatności za przeprowadzoną procedurę, są 

przechowywane w teczce akt osobowych studenta. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na 

studia, dokumentacja ta jest przechowywana przez 12 miesięcy od daty wydania decyzji. 
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§ 8 

Od decyzji dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana. 

§ 9 

1. 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 tym kierunku, poziomie 

i profilu kształcenia. 

2. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się następują zgodnie z listą 

rankingową, do wyczerpania limitu miejsc, o których mowa w ust. 1. 

§ 10 

1. Warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się określa uchwała 

Senatu WSEiZ w sprawie regulaminu przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania na dany rok akademicki. 

2. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, odbywają studia według 

indywidualnego planu studiów określonego przez dziekana i pod opieką naukową. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 będą włączone do regularnego trybu studiów i nie tworzy się 

dla nich odrębnych programów kształcenia. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2015 roku. 

 

Rektor 

 

doc. dr Monika Madej 

 


