
UCHWAŁA Nr 29/2015 
Senatu Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 17 czerwca 2015 r. 
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się 

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

wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t.), Senat Politechniki Koszalińskiej postanawia, co następuje. 
 

§ 1 
W Politechnice Koszalińskiej wprowadza się system potwierdzania efektów uczenia się. 
 

§ 2 
1. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych  

w procesie uczenia się poza systemem studiów. 
2. Potwierdzanie 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. 
 

§ 3 
1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym  

w programie kształcenia kierunku, poziomu i profilu kształcenia studiów prowadzonych  
w Politechnice Koszalińskiej. 

2. Rektor ogłasza raz w roku wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych i kierunków 
uprawnionych do potwierdzania efektów uczenia się spełniających warunki art. 170 e ust.1 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

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

ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; 
2) 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; 

3) 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 warunków pięcioletniego doświadczenia 
zawodowego. 

 
        § 4 

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. 



§ 5 
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. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się 
corocznie, łącznie z limitami rekrutacyjnymi. 

3. Przyjęcia na studia, o których mowa w ust. 1 następują w terminach ustalonych  
w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki. 

 
§ 6 

1. Osoba ubiegająca się o potwierdzanie efektów uczenia się składa do kierownika podstawowej 
właściwej jednostki organizacyjnej wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się, stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały senatu. 

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumenty pozwalające potwierdzić wiedzę, umiejętności  
i kompetencje społeczne nabyte w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego: 
a) umowa o pracę, świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające 
wymagany staż zawodowy 
b) opis stanowiska pracy, zakres obowiązków 
c) certyfikaty, dyplomy zaświadczenia ukończonych kursów i szkoleń 
d) certyfikaty językowe z listy certyfikatów stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu 
Realizacji Lektoratów Języków Obcych w PK 
d) opinie pracodawców 
e) aktywności w ramach wolontariatu lub uczestnictwo w innych przedsięwzięciach 
społecznych 
f) inne.   

3. Z osobami przystępującymi do potwierdzenia efektów uczenia się Uczelnia zawiera umowę, 
której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały senatu. 

4. Za postępowanie potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia pobiera opłaty. 
5. Wysokość opłat ustala rektor w zarządzeniu. 
6. Procedurę potwierdzania efektów uczenia się przeprowadza się pod warunkiem wniesienia 

opłaty. 
 

§ 7 
1. W celu sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza 

systemem studiów powołuje się Komisje Weryfikujące Efekty Uczenia się. 
2. Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się, odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i wyznacza jej przewodniczącego. W skład 
komisji wchodzi minimum 3 nauczycieli akademickich. 

3. Zadaniem Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów indywidualnie dla każdej osoby, 
która wystąpi ze stosownym wnioskiem oraz podpisze umowę z Uczelnią. 

4. W wyniku weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami 
kształcenia określonymi w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych modułów, form zajęć i praktyk 
wraz przypisanymi do nich punktami ECTS. 



5. Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się dokonuje pomiaru stopnia osiągnięcia zakładanych 
przedmiotowych efektów kształcenia według skali ocen określonej w Regulaminie studiów PK. 

6. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się 
sporządza opinię według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały senatu. 

7. Na podstawie opinii Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej wydaje decyzję, zgodnie z załącznikiem nr 4 lub załącznikiem nr 5  
do niniejszej uchwały, w terminie 14 dni / nie dłuższym niż jeden miesiąc. 

8. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje 
wydziałowa/instytutowa komisja rekrutacyjna, uwzględniając ranking kandydatów sporządzony 
na podstawie ocen Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się. 

9. Szczegółowe warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się określa 
uchwała senatu w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej. 

 
§ 8 

1. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się odbywają studia 
według planu i programu studiów przewidzianego dla danego kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą włączone do regularnego trybu studiów. Nie tworzy się 
dla nich skróconych programów kształcenia, ani odrębnych grup studentów kształcących się 
według odrębnego programu studiów. 

3. Przedmioty zaliczone w następstwie potwierdzania efektów uczenia się wlicza się do średniej 
ocen ze studiów. 

4. Szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu  
i profilu kształcenia określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej i podaje do wiadomości 
publicznej nie później niż do dnia 31 marca roku akademickiego poprzedzającego rok przyjęcia 
na studia w ramach potwierdzenia efektów uczenia się. 

 
  § 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 
2016/2017. 
 

R E K T O R 

 

                                                                               prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal  

 


