Załącznik do Uchwały Senatu nr 1/09/2019
WSWFiT w Białymstoku
z dnia 09.09.2019

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
ZORGANIZOWANEGO LUB NIEZORGANIZOWANEGO INSTYTUCJONALNIE
POZA SYSTEMEM STUDIÓW
W WYŻSZEJ SZKOLE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
W BIAŁYMSTOKU

§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, zdobywanych poza systemem studiów wyższych
w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej realizowanej w sposób i metodami
zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
2. Regulamin określa zasady oraz procedury postępowania w sprawie potwierdzania efektów
uczenia się.
3. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia
się.
4. Przepisy Regulaminu stosuje się do potwierdzania efektów uczenia się na studiach
pierwszego i drugiego stopnia.
5. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się pobiera
od wnioskodawcy opłaty w wysokości ustalonej w regulaminie opłat.
§2
USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. Proces potwierdzania efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu formalnego procesu
weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej
na studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
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2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się
określonym w programie studiów.
3. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68
ust. 1 pkt 1.
4. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i
nauce, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o
przyjęcie na studia I-go stopnia lub studia II-go stopnia;
2) 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) – w przypadku
ubiegania się o przyjęcie na studia I-go stopnia lub studia II-go stopnia;
3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia;
4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po
ukończeniu studiów II-go drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich –
w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia I-go stopnia lub II-go stopnia.
5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów
ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.
6. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali
przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania
efektów uczenia się, nie może być większa niż 5% ogólnej liczby studentów na tym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia.
7. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zostają włączone do
regularnego trybu studiów, nie stosuje się wobec nich programów skróconych, ani odrębnych
grup studenckich.
§3

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE POTWIERDZENIA EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ
2

1. Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Prorektor.
2. Organem doradczym Prorektora jest Uczelniana Komisja ds. Potwierdzania Efektów
Uczenia się, którą powołuje Rektor.
3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się może
zostać pracownik z tytułem co najmniej doktora, zatrudniony na etacie w WSWFiT
w Białymstoku.
4. Organem odwoławczym od decyzji Prorektora jest Rektor.
§4
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
1. Wnioskodawca składa wniosek na piśmie (Załącznik 1.) o potwierdzenie efektów uczenia
się.
2. Do wniosku wnioskodawca załącza:
a) świadectwo dojrzałości dla kandydatów na I stopień kształcenia,
b) dyplom licencjata dla kandydatów na II stopień kształcenia,
c) dokument/y potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej: zaświadczenie z zakładu
pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę,
d) portfolio, które zawiera dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności
i kompetencje

społeczne

wnioskodawcy

nabyte

w

systemach

uczenia

się

zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie takie, jak:
- życiorys zawodowy,
- dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu
formalnym,
- dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy,
- zakres/y obowiązków służbowych,
- certyfikat/y ukończenia kursów, szkoleń,
- certyfikat/y potwierdzające znajomość języka obcego,
- dokumenty potwierdzające udział np. w projekcie/projektach wraz z zakresem
wykonywanych obowiązków,
- przykłady wykonanych prac, potwierdzone np. przez przełożonych, klientów,
- odbyte staże, praktyki z zakresem wykonywanych obowiązków, potwierdzone np.
raportami lub przez pracodawców,
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- inne potwierdzone dokumenty lub dowody wskazujące na osiągnięcie deklarowanych
efektów uczenia się.
3. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z portfolio składane są przez
wnioskodawcę w Dziekanacie do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok
rekrutacji na studia.
4. W przypadku uznania przez Prorektora wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się za
niekompletny, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji
do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5. Po analizie złożonych dokumentów, Prorektor może zarządzić przeprowadzenie
weryfikacji efektów uczenia się z zajęć, o których zaliczenie ubiega wnioskodawca, w
wybranych następujących formach: egzaminu ustnego, egzaminu pisemnego, testu, zadania,
projektu, ćwiczenia itp.
6. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu/modułu zajęć następuje wyłącznie
w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów kształcenia
zdefiniowanych dla tego przedmiotu/modułu.
7. Po przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się Prorektor sporządza protokół
(Załącznik 2.), w którym wpisuje ocenę końcową z przedmiotu/modułu, dla którego efekty
były potwierdzane. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną
w Regulaminie studiów WSWFiT w Białymstoku.
8. W terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji efektów uczenia się Prorektor wydaje decyzję
o potwierdzeniu efektów uczenia dla danego przedmiotu(ów)/modułu(ów).
9. Prorektor dokumentuje potwierdzenie efektów uczenia się podjęciem decyzji, której wzór
stanowi Załącznik 2. do niniejszego regulaminu.
10. Osoby, którym uznano efekty uczenia się będą mogły zostać przyjęte na studia na
podstawie najlepszych wyników, uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się.
§5
ODWOŁANIA
1. Od decyzji Prorektora przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia pisemnego odwołania
do Rektora w

terminie 7 dni od dostarczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za

pośrednictwem Dziekanatu.
2. Rektor podejmuje decyzję w terminie 21 dni od dnia wniesienia odwołania.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Rektor kieruje wniosek o ponowne rozpatrzenie
do Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.
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§6
DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Wnioskodawca

może

ubiegać

się

o

potwierdzenie

efektów

uczenia

się

zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów, jeśli:
1. przedstawił certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo
w kursach i szkoleniach, w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest
zbliżony do nakładu pracy niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia
z zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca, a ponadto istnieje zbieżność
programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie
których ubiega się Wnioskodawca;
2. wnioskuje o zaliczenie zajęć z zakresu języka obcego i nie przedstawił certyfikatu
językowego, ale posiada:
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych
prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli językiem
wykładowym był wyłącznie język obcy – uznaje się język wykładowy,
– wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje
się język wykładowy.
§7
SKUTKI POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
1. Wnioskodawca po pozytywnym przejściu procedury zostaje zakwalifikowany do procesu
dalszej rekrutacji.
2. Po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i uzyskaniu statusu studenta
wnioskodawca korzysta z potwierdzonych efektów uczenia się.
3. Prorektor przyznaje wnioskodawcy prawo do studiowania według lub indywidualnej
organizacji studiów (IOS) z uwzględnieniem potwierdzonych efektów uczenia się.
4. Zaliczenie danego przedmiotu w trybie walidacji efektów uczenia się polega na wpisaniu
w dokumentacji przebiegu studiów określenia „Potwierdzone” oraz odpowiadającej
przedmiotowi w programie kształcenia liczby punktów ECTS.
5. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się przedmiotów zaliczonych w następstwie
potwierdzenia efektów uczenia się.
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6. Z osobą, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została przyjęta na studia,
uczelnia podpisuje odrębną umowę w sprawie warunków pobierania opłat związanych
z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także ich wysokość.
7. Osoba, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została przyjęta na studia,
będzie miała proporcjonalnie pomniejszoną opłatę za ten semestr, w którym realizowany jest
przedmiot uznany w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zgodnie z obowiązującymi
kosztami studiów na danym kierunku
8. Zaliczenie zajęć w wyniku uznania efektów uczenia się, dokumentowanie jest w protokole
weryfikacji i dokumentacji przebiegu studiów (karcie okresowych osiągnięć studenta) oraz
w suplemencie do dyplomu.
§8
ODPŁATNOŚĆ
Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia
pobiera opłaty. Wysokość opłaty, którą wnosi osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów
uczenia się, wynosi 300 zł za każdą potwierdzaną formę zajęć z danego przedmiotu.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procesu
potwierdzania efektów uczenia się, w terminie 14 dni od dnia złożenia Wniosku.
Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów
uczenia się.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do czynności
związanych z tokiem studiów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
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Załącznik 1.
WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
OSIĄGNIĘTYCH W EDUKACJI NIEFORMALNEJ I POZAFORMALNEJ

Prorektor
……………………………………………………………………………………………..
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
I. Dane osobowe kandydata:
1. Imię: .........................................................................................................................
2. Nazwisko: .................................................................................................................
3. PESEL: .....................................................................................................................
4. Adres: .......................................................................................................................
a. Ulica:....................................................................................................................
b. Numer domu/mieszkania: ....................................................................................
c. Kod pocztowy: .....................................................................................................
d. Miejscowość: .......................................................................................................
5. Dane kontaktowe
a. Numer telefonu: ...................................................................................................
b. Adres e – mail:.....................................................................................................
II. Nazwa kierunku studiów: .............................................................................................
Poziom kształcenia: .............................................................................................................
(studia pierwszego/drugiego stopnia)

III. Efekty uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia, przypisane do grupy zajęć
z zakresu nauk podstawowych i ogólnouczelnianych, które podlegają obowiązkowej pisemnej
weryfikacji:*
*tylko w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia przypisane do grupy zajęć z zakresu nauk podstawowych i
ogólnouczelnianych
Symbol efektu kształcenia
Efekt kształcenia
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IV. Wnioskuję o potwierdzenie efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia

WIEDZA
Symbol efektów
kształcenia

Efekt kształcenia

Wnioskuję o
potwierdzenie

Dowód
potwierdzający
osiągnięcie efektów
uczenia się

*znakiem [x] należy zaznaczyć w tabeli efekty kształcenia, o potwierdzenie których ubiega się kandydat

UMIEJĘTNOŚCI
Symbol efektów
kształcenia

Efekt kształcenia

Wnioskuję o
potwierdzenie

Dowód
potwierdzający
osiągnięcie efektów
uczenia się

*znakiem [x] należy zaznaczyć w tabeli efekty kształcenia, o potwierdzenie których ubiega się kandydat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Symbol efektów
kształcenia

Efekt kształcenia

Wnioskuję o
potwierdzenie

Dowód
potwierdzający
osiągnięcie efektów
uczenia się

*znakiem [x] należy zaznaczyć w tabeli efekty kształcenia, o potwierdzenie których ubiega się kandydat

V. Uzasadnienie złożenia wniosku:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VI. Dowody potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się:
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(do wniosku należy dołączyć kserokopie dowodów potwierdzających uzyskanie efektów uczenia się,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika instytutu/wydziału)

1..………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3..………………………………………………………………………………………………
VII. Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1
kodeksu karnego), odpowiedzialności na podstawie art. 286 kodeksu karnego oraz
odpowiedzialności cywilnej oświadczam, że:
1)

podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, a przedłożone

przeze mnie dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym;
2)

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam

zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w
Białymstoku, z siedzibą przy pl. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok, będącą Administratorem
Danych Osobowych, zawartych we wniosku i załącznikach dołączonych do niego, w celu
realizacji procesu potwierdzania efektów uczenia. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie,
posiadam wiedzę o prawie wglądu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz
skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.

………………………………………….
Data, czytelny podpis kandydata
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Załącznik 2.
PROTOKÓŁ
Z WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH W EDUKACJI
NIEFORMALNEJ I POZAFORMALNEJ

Pan/Pani*) ................................................................................................................................
PESEL ......................................................................................................................................
przystąpił w dniu ……………… przed Prorektorem przy wsparciu Uczelnianej Komisji ds.
Potwierdzania Efektów Uczenia się w składzie:
..................................................................................................................................................
................................................................................…………………………………………..
................................................................................…………………………………………..
..................................................................................................................................................
do potwierdzenia efektów uczenia się osiągniętych w edukacji nieformalnej i pozaformalnej
dla przedmiotu/modułu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………. .....................................................................................
nazwa przedmiotu/ modułu i liczba punktów ECTS
na kierunku studiów…………………………………………………….…………………….
pierwszego/drugiego*) stopnia, profil praktyczny, realizowanego w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się objęła:
Przedmiot/moduł:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Opis efektów uczenia się
nabytych w drodze
edukacji pozaformalnej i
nieformalnej

Odniesienie do efektu
kształcenia
zdefiniowanego dla
przedmiotu/modułu

Metody weryfikacji*

Ocena efektu
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*egzamin, projekt, ćwiczenia, test, zadanie itp.

Zadane pytania (lub zadania do wykonania) z zakresu efektu uczenia się:

Ocena

(zaliczenie):
1. .................................................................................................................

……………..

2. .................................................................................................................

……………..

3. .................................................................................................................

……………..

4. .................................................................................................................

……………..

średnia arytmetyczna: ... ……………..
Ocena opisowa z potwierdzenia efektu uczenia się: ………………..

Ocena opisowa

Średnia arytmetyczna

3,0 (dostateczny)
3,5 (dostateczny plus)
4,0 (dobry)
4,5 (dobry plus)
5,0 (bardzo dobry)

do 3,25
od 3,26 do 3,75
od 3,76 do 4,25
od 4,26 do 4,50
od 4,51 do 5,00

Komisja
jednogłośnie/większością
głosów
uznała,
że
Pan/Pani*)
…………………………………………………………………………………………………...
pozytywnie/negatywnie* przeszła procedurę potwierdzenia efektu uczenia się
odpowiadającego efektowi kształcenia ……………………………… na kierunku studiów
…………………………………………………………………………. pierwszego/drugiego*)
stopnia, profil praktyczny z wynikiem……………………………………..
…………………………………………………………
Podpis Prorektora
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
podpisy członków Prorektora i Uczelnianej Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się
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