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I. PRZEPISY OGÓLNE 

§1 

1. Regulamin  określa organizację potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole 

Administracji Publicznej w Ostrołęce, w tym: 

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 

2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikującej efekty uczenia się. 

2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do procedury potwierdzania efektów uczenia 

się odpowiadającej efektom kształcenia, zawartym w programie kształcenia dla 

kierunku administracja  niestacjonarnych  studiów pierwszego stopnia. 

§2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów; 

2) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskanych w procesie kształcenia w systemie studiów; 

3) edukacja pozaformalna (uczenie się zorganizowane instytucjonalnie) – zorganizowany 

pod względem celu i czasu nauki proces kształcenia realizowany poza systemem 

studiów wyższych (w szczególności kursy, szkolenia); 

4) edukacja nieformalna ( uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie)– kształcenie 

niezorganizowane pod względem celu i czasu, prowadzące do uzyskania efektów 

uczenia się, związane w szczególności z wykonywaną pracą, działalnością społeczną 

lub inną formą aktywności; 

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) punkty ECTS -  punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się , 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia się 

7) wnioskodawca – osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się; 

8) przedmiot(moduł) – element programu studiów obejmujący określone treści 

tematyczne, realizowane w formie zajęć dydaktycznych, w szczególności w formie 
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wykładu, ćwiczeń, konwersatorium, seminarium, praktyk określonych w programie 

studiów; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć; przedmiot 

lub grupa przedmiotów może stanowić moduł kształcenia, dla którego przypisano w 

programie kształcenia zakładane efekty kształcenia; 

9) ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 

2012 roku, poz. 572 z późn. zm.); 

10) Dziekan – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej; 

11) Komisja weryfikująca – komisja powołana w celu przeprowadzenia procedury 

potwierdzania efektów uczenia się 

12) Wydział – podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów. 

 

§3 

1. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia uprawniony jest Wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę 

programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

2. Efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów potwierdza się w zakresie 

odpowiadającym efektom kształcenia zdefiniowanym w modułach kształcenia danego 

kierunku lub specjalności, poziomu i profilu kształcenia. 

3. Rektor ogłasza raz w roku wykaz kierunków i specjalności, ich poziomów i profili 

kształcenia, w ramach których przeprowadzona może być procedura potwierdzania 

efektów uczenia się. 

4. Celem potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów jest 

a) ułatwienie osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe 

dostępu do studiów wyższych prowadzonych na Uczelni, 

b) skrócenie czasu odbywania studiów lub zmniejszenie ich natężenia poprzez 

zaliczenie określonych przedmiotów(modułów), bez konieczności 

uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych z tych przedmiotów; jednakże czas 

trwania studiów przez osoby przyjęte w wyniku przeprowadzenia procedury 

potwierdzania efektów uczenia się nie może być krótszy niż trzy semestry w 

przypadku studiów pierwszego stopnia. 

5. Procedura potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatna. Wysokość opłat jest 

określana przez Rektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i obowiązuje osoby 

wnioskujące o przeprowadzenie procedury efektów uczenia się w roku akademickim 

rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowym. 
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§4 

1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 

a) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat 

doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

b) osobie posiadającej 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) osobie posiadającej 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. 

3. 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. 

4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 

przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie 

potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby 

studentów na tym, kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 

 
II. ORGANIZACJA PROCESU POTWIERDZANIA              

EFEKTÓW UCZENIA SI Ę 
 

 
§5 

1. Uznanie efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem 

studiów jest możliwe, jeśli: 

a) wnioskodawca przedstawił certyfikaty, dyplomy i inne zaświadczenia 

dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, w których poniesiony 

przez niego nakład pracy jest zbliżony do nakładu niezbędnego do uzyskania 
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zakładanych efektów kształcenia z zajęć, o zaliczenie których wnioskodawca 

się ubiega; 

b) istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym 

wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie których wnioskodawca się ubiega. 

2. Potwierdzenie efektów uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, 

realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, jest możliwe, jeśli wnioskodawca: 

a) przestawi dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w 

następstwie doświadczeń zawodowych i życiowych , zbieżnych z efektami 

kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których się ubiega; 

b) przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w 

następstwie zdobytych doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w 

organizacjach społecznych, które są zbieżne z efektami kształcenia 

wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których się ubiega. 

3. Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu formalnego procesu 

weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się. 

4. Weryfikacji podlegają faktyczne umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne 

uzyskane przez daną osobę poza systemem studiów.  

 

§6 

1. Wykaz przedmiotów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się uzyskiwanych poza systemem 

studiów sporządza właściwy Dziekan Wydziału do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Wykaz ten jest publikowany na stronie internetowej Uczelni i obowiązuje osoby 

wnioskujące o potwierdzenie efektów uczenia się w roku akademickim 

rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowy. 

2. Komisja weryfikująca, w zależności od zakresu złożonego wniosku oraz efektów 

kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu (modułu), każdorazowo dostosowuje 

formę weryfikacji posiadanych przez wnioskodawcę efektów uczenia się, w 

szczególności poprzez przeprowadzanie egzaminów teoretycznych (w formie 

pisemnej lub ustnej), egzaminów praktycznych (np. przygotowanie projektu, 

prezentacji).  

3. Decyzję w przedmiocie formy i sposobu przeprowadzenia weryfikacji efektów 

uczenia się podejmuje każdorazowo Komisja weryfikująca. 
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4. Zakres egzaminu wymienionego w ust. 2 oraz sposób  ustalania oceny końcowej 

powinien być zgodny z opisem przedmiotu(modułu). Jednakże warunkiem zaliczenia 

danego przedmiotu (modułu) i przypisanych do niego punktów ECTS jest uzyskanie 

co najmniej oceny dostatecznej. 

5. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa w tej sprawie: 

1) wniosek skierowany do Dziekana właściwego Wydziału – wzór wniosku 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 

2) dokumenty potwierdzające zdobytą poza systemem studiów wiedzę, 

umiejętności i kompetencje: 

a) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), świadectwa 

dojrzałości wydane za granicą powinny być opatrzone apostille; 

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający 

uzyskanie tytułu licencjata, magistra lub równorzędnego, w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia; 

c) certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia o ukończonych kursach, 

szkoleniach itp.; 

d) inne dokumenty potwierdzające zorganizowane lub niezorganizowane 

instytucjonalnie uczenie się (np. wolontariat). 

3) dokumenty potwierdzające staż pracy określone w §4 ust 1-2; 

4) opis doświadczenia zawodowego; 

5) potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej. 

6. Osoby przystępujące do procedury potwierdzenia efektów uczenia się zawierają 

umowę z Uczelnią. Wzór umowy określa Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§7 

1. Potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów dokonuje 

Komisja weryfikująca powołana przez Dziekana danego wydziału, na którym 

procedura jest przeprowadzana. 

2. Dziekan w drodze zarządzenia określi składy oraz szczegółowy zakres zadań i tryb 

działania Komisji weryfikujących. 

3. Procedura weryfikacji ma na celu zbadanie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się 

z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia dla danego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych 

przedmiotów(modułów), w tym praktyk studenckich występujących w programie 

studiów wraz z przypisanymi im punktami ECTS. 
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4. Z przeprowadzonej procedury potwierdzenia efektów uczenia się sporządzany jest  

protokół. 

5. Na podstawie wyniku procedury potwierdzenie efektów uczenia się, właściwy 

Dziekan podejmuje decyzję w sprawie uznania efektów uczenia się uzyskanych przez 

wnioskodawcę poza systemem studiów.  Decyzja ma formę pisemną, wydawana jest 

w terminie umożliwiającym wnioskodawcy wzięcie udziału w procesie rekrutacji na 

dany rok akademicki. 

6. Wnioskodawcy przysługuję prawo wniesienia odwołania od decyzji Dziekana do 

Rektora WSAP w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

§8 

1. Osobie, która została przyjęta na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, 

właściwy Dziekan Wydziału zalicza zajęcia z przedmiotów, w odniesieniu do których 

pozytywnie zostały zweryfikowane efekty uczenia się uzyskane poza systemem 

studiów. Przedmiotom przyporządkowuje się oceny uzyskane w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się oraz punkty ECTS przypisane do nich w programie 

kształcenia na kierunku, poziomie i profilu kształcenia, do których odnosiły się te 

efekty. 

2. Jeżeli wyniki uzyskane w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się 

pozwalają na zaliczenie więcej niż 50% punktów ECTS, wnioskodawca we wniosku 

określa, które przedmioty (moduły) podlegają zaliczeniu. 

 

§9 

Kandydata na studia posiadającego decyzję o potwierdzeniu efektów uczenia się obowiązują 

zasady przyjęć identycznie jak dla pozostałych kandydatów zgodnie z uchwałą w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w WSAP w Ostrołęce obowiązującą na dany 

rok akademicki. 

 
III.  OPŁATY 

 
§10 

1. Procedura potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatna.  

2. Przed rozpoczęciem procedury wnioskodawca wnosi opłatę rejestracyjną w wysokości 

określonej rokrocznie w zarządzeniu Rektora. 

3. Poza opłatą rejestracyjną, o której mowa w ust. 2 Uczelnia pobiera opłatę za procedurę 

potwierdzania efektów uczenia się, która ustalana jest indywidualnie i zależna od 
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ilości wskazanych przez wnioskodawcę przedmiotów(modułów) do weryfikacji w 

procesie potwierdzania efektów uczenia się. 

4. Opłata za procedurę potwierdzania efektów uczenia się podawana jest w chwili 

podpisania umowy o przeprowadzenie tej procedury. 

5. Opłatę wymienioną w ust. 4 należy dokonać w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 

o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. 

6.  W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia 

się wniesiona opłata podlega zwrotowi. 

7. W przypadku negatywnego wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się 

opłata wymieniona w ust. 4 nie podlega zwrotowi. 

8. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 

 

§11 

1. Studenta przyjętego w wyniku przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów 

uczenia się obowiązują opłaty za studia niestacjonarne proporcjonalnie do ilości zajęć 

jakie pozostały do uzyskania efektów kształcenia dla danego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia. 

2. Wysokość opłat oraz ich terminy student otrzyma wraz z decyzją o przyjęciu. 

3. Pozostałe opłaty dotyczące studiów pobierane są zgodnie z zarządzeniem Rektora 

dotyczącym pobieranych opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki. 

4. W związku z trudną udokumentowaną  sytuacja materialną student może uzyskać 

zgodę na zmianę tych terminów oraz dostosowanie tych opłat do możliwości 

finansowych studenta. 

 

IV.  PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§12 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od roku 

akademickiego 2016/2017. 
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  Załącznik nr 1 do Regulaminu Potwierdzania   

 Efektów Uczenia się  w WSAP z dnia 21.11.2015r 
Nr wniosku……………………… 

   (nadaje uczelnia-wydział) 

………………………………………….. 
                                                                                                                                                 (miejscowość i data) 

                                                               Dziekan  Wydziału 
 
                                                               ………………………………………………………… 

              Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 
 
 

Wniosek  

o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym  

 lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów 

 

Imi ę i nazwisko ………………………………………………………………………………... 

Adres e-mail…………………………………………tel. kontaktowy……………………….. 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………... 

Rok studiów ……………… semestr……………………nr albumu………………………… 

Wydział………………….Kierunek………………………….specjalność…………………... 

Czy wniosek był już składany? Ile razy? (dot. tego samego przedmiotu):………………… 

1. Proszę o uznanie przedmiotu/ów…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

liczba punktów ECTS …………………………………………………………………………. 

realizowanego/realizowanych na studiach ………. stopnia kierunku ………….………………  

2. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty z tytułu postępowania związanego  
z potwierdzeniem efektów uczenia się w terminie 7 dni od złożenia wniosku.   

                                                    Z poważaniem 

………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. ………………………………..……... 
2. ………………………………………. 
3. …………………………………….… 
4. ………………………………………. 
5. ……………………………………… 
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                                                                                                                      WZÓR 

…………………………… 

   (pieczęć Wydziału) 

 

DECYZJA  nr ….. 

 

DZIEKANA WYDZIAŁU 

 
……………………………………………………. 

 
z dnia………………………. 

 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania potwierdzenia efektów uczenia się w oparciu  

o wniosek złożony  przez  Pana/Panią ……………………………………………………………….….. 

w dniu ……………………………… nr wniosku………….. po zaopiniowaniu przez Wydziałową 

Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się  

 

Dziekan Wydziału …………………………………………….. Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej w Ostrołęce potwierdza efekty uczenia się zdobyte  w systemie zorganizowanym  lub 

niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów w wysokości …………….. 

punktów ECTS, które umożliwiają podjęcie studiów ……………...…... stopnia na  kierunku 

……………….……….. o profilu kształcenia ………………………. . 

Pan/i …………………………………. ma prawo podjęcia studiów po pomyślnym 

przejściu procesu rekrutacji od roku akademickiego ………………………………….…….. 

W załączeniu wykaz przedmiotów z punktacją ECTS.    

    Dziekan Wydziału 

.…………………….…. 

…………..…………………. 

  (imię i nazwisko, podpis) 
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