Uchwała nr 360/2018/2019
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 i art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 269 ustawy z dnia
3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1669) Senat UAM postanawia, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Określa się organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb
potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania organów
weryfikujących efekty uczenia się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanym
dalej Uniwersytetem.
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych
w procesie uczenia się;
2) potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów
uczenia się uzyskiwanych poza systemem studiów.

II. ORGANIZACJA PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§3
Uniwersytet może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza
systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku,
poziomie i profilu, jeżeli posiada:
1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, do której przyporządkowany jest
kierunek albo dyscypliny wiodącej, w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej
niż jednej dyscypliny.
§4
Potwierdzanie efektów uczenia się jest powiązane z postępowaniem rekrutacyjnym na dany rok
akademicki.
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§5
1. Dziekan do rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się i przeprowadzenia
postępowania w tej sprawie powołuje Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia (KPEU), w
tym jej przewodniczącego. Komisja składa się z ekspertów merytorycznych z grupy
nauczycieli akademickich, których kompetencje są właściwe dla efektów uczenia się
określonego kierunku studiów.
2. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 członków, w tym jej przewodniczący.
3. Do zadań KPEU należy weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się
realizowanych na zajęciach na podstawie efektów uczenia się, o potwierdzenie których
ubiega się wnioskodawca.

III. ZASADY, WARUNKI I TRYB POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§6
1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie:
a) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego i następujące dokumenty: świadectwo
dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany
w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie
na studia,
b) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach
zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5
europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111
z 06.05.2008, str. 1);
2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
a) dyplom ukończenia studiów,
b) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie: kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co
najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich.
2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się
określonym w programie studiów.
3. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, dla których określone zostały
standardy kształcenia.
§7
1. Procedura potwierdzania efektów uczenia się rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez osobę
ubiegającą się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie wniosku o potwierdzenie efektów
uczenia się. Wraz z wnioskiem o potwierdzenie efektów uczenia się wnioskodawca składa
deklarację podjęcia studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia.
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2. Wniosek składany jest nie później niż do 31 marca roku, w którym wnioskodawca ubiega się
o przyjęcie na studia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1) zawiera szczegółowy opis efektów uczenia się, o potwierdzenie których ubiega się
wnioskodawca;
2) zawiera załączniki dokumentujące spełnienie kryteriów określonych w § 6 i potwierdzenie
wniesienia opłaty w wymaganej wysokości;
3) może być uzupełniony o załączniki w postaci innych dokumentów odnoszących się do
efektów uczenia się wnioskodawcy.
4. Dziekan powołuje KPEU w terminie do dwóch tygodniu od wpłynięcia wniosku, o którym
mowa w ust. 1.
5. Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę KPEU niezwłocznie
stwierdza czy wnioskodawca spełnia kryteria formalne określone w § 6 i powiadamia o tym
wnioskodawcę.
6. KPEU określa sposoby weryfikacji osiągnięcia deklarowanych we wniosku efektów uczenia
się oraz przeprowadza postępowanie potwierdzania efektów uczenia się w terminie do 31
maja roku, o którym mowa w ust. 2.
7. Po zakończeniu postępowania, o którym mowa w ust. 6, KPEU przedstawia dziekanowi
protokół z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się.
8. Na podstawie protokołu z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się, o którym mowa
w ust. 7, dziekan wydaje postanowienie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.
§8
1. Po podjęciu przez wnioskodawcę studiów w Uniwersytecie dziekan wydaje decyzję
o zaliczeniu studentowi punktów ECTS z zajęć odpowiadających kierunkowym efektom
uczenia się osiągniętym na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się określonych
w postanowieniu, o którym mowa w § 7 ust. 8.
2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50%
punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Wzory wniosku, protokołu z postępowania oraz postanowienia dziekana określa rektor.
§ 10
Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia
się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie
i profilu.
§ 11
1. Za potwierdzanie efektów uczenia się Uniwersytet pobiera opłatę.
2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może
przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20%.
3. Zasady ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się
określa rektor.
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§ 12
Zasady studiowania osób z potwierdzonymi efektami uczenia się określa Regulamin studiów.
§ 13
Z dniem 30 września 2019 r. traci moc uchwała nr 234/2014/2015 Senatu Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji
potwierdzania efektów uczenia się.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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