
 

UCHWAŁA NR 6/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na 
studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. Niniejszy regulamin ustala sposób potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w 
procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na 
określonym kierunku, poziomie i profilu. 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
2) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w 

procesie uczenia się; 
3) potwierdzanie efektów uczenia się – formalny, przeprowadzany na uczelni proces 

weryfikacji posiadanych efektów uczenia się; 
4) program studiów – ustalony uchwałą Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wykaz efektów 

uczenia się oraz opis procesu prowadzącego do ich uzyskania, a także liczba punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotów/modułów zajęć. 

 
§ 3.1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów. 
2. Procedurę potwierdzania efektów uczenia się przeprowadza Komisja ds. potwierdzania 

efektów uczenia się, zwana dalej komisją. 
3. Komisję powołuje Rektor. 
4. W skład komisji wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch posiadających 

tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
5. Kadencja komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia pierwszego roku danej 

kadencji władz Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwsza kadencja komisji rozpoczyna się z chwilą 
powołania i trwa do 31 grudnia 2024 r. 

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Przewodniczącego wskazuje Rektor spośród 
członków komisji. 

7.  Prorektor ds. nauczania wyznacza eksperta z dyscypliny, do której przypisane są 
efekty uczenia się, które mają zostać potwierdzone. Ekspert bierze udział w pracach komisji z 
głosem doradczym. 
 

§ 4.1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie, która posiada: 
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy, i co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie; 

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 pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

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 drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku 
ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie. 

2. Osoba wnioskująca o przyjęcie na studia na podstawie wyniku potwierdzania efektów 
uczenia się, zwana dalej kandydatem, składa wniosek, w którym wskazuje maksymalnie 10 
efektów uczenia się określonych w programie studiów wybranego kierunku, które mają być 
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potwierdzone. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów poświadczających wiedzę, 
umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów.  

3. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się pobiera się opłatę 
zgodnie z Zarządzeniem Rektora. 

4. Z kandydatem na studia zawierana jest umowa w sprawie potwierdzania efektów 
uczenia się. Umowę w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego podpisuje Prorektor ds. nauczania 
albo inna upoważniona przez Rektora osoba. 
 

§ 5.1. Komisja, po pozytywnej wstępnej weryfikacji dokumentów przez Uczelniany Punkt 
Informacyjny (UPI), dokonuje oceny wnioskowanych do potwierdzenia efektów uczenia się na 
podstawie analizy wniosku oraz oryginałów dokumentów złożonych przez kandydata. 

2. Po analizie wniosku, w przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie 
udokumentowanych przez kandydata  efektów uczenia się, komisja może przeprowadzić 
rozmowę z kandydatem lub zarządzić przystąpienie do egzaminu celem ustalenia stopnia 
osiągnięcia przez kandydata wnioskowanych do potwierdzenia efektów uczenia się. 

3. Ekspert, o którym mowa w § 3 ust. 7, uczestniczy w rozmowie z kandydatem lub w 
egzaminie. 

4. Komisja ustala, dla każdego efektu uczenia się zadeklarowanego przez kandydata, 
stopień osiągnięcia efektu uczenia się w skali ocen od 2 do 5.   

5. Warunkiem potwierdzenia efektu uczenia się wskazanego przez kandydata jest 
uzyskanie oceny co najmniej 3.  

6. Po przeprowadzeniu procedury komisja podejmuje uchwałę w sprawie potwierdzenia   
albo odmowy potwierdzenia efektów uczenia się i przekazuje ją właściwemu dziekanowi. 
 

§ 6.1. W ramach procedury przyjęcia na studia, przeprowadzanej dla danego kierunku, 
poziomu i profilu, sporządza się listę rankingową kandydatów na podstawie średniej ocen 
potwierdzonych efektów uczenia się, w tym minimum trzech z kategorii wiedzy lub umiejętności.   

2. O przyjęciu na studia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej w ramach 
ustalonego limitu miejsc. 

3. Limit miejsc na studia w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala 
Rektor. 

4. Wpisu na listę studentów dokonuje dziekan. 
5. Odmowa wpisu na listę studentów odbywa się w drodze decyzji administracyjnej 

dziekana podejmowanej na podstawie upoważnienia Rektora. 
 

§ 7.1. Potwierdzone efekty uczenia się mogą być podstawą do zaliczenia 
przedmiotu/modułu zajęć. Decyzję w tej sprawie, na wniosek studenta, podejmuje dziekan lub 
kierownik międzywydziałowej jednostki dydaktycznej. 

2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można uzyskać  nie więcej niż 50% 
punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów 
 

§ 8.1. Rektor powołuje i organizuje Uczelniany Punkt Informacyjny w sprawach 
potwierdzania efektów uczenia się, który podlega Prorektorowi ds. nauczania. 

2. Do zadań UPI należy w szczególności udzielanie zainteresowanym informacji 
dotyczącej procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz wstępna weryfikacja wniosku 
kandydata. 
 

§ 9. Rektor określi w drodze zarządzenia szczegółową procedurę potwierdzania efektów 
uczenia się, w szczególności: 

1) harmonogram; 
2) wzór wniosku kandydata; 
3) wzór umowy zawieranej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a kandydatem 

przystępującym do procedury potwierdzania efektów uczenia się; 
4) wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się. 

 
§ 10.1. Od decyzji, o których mowa w § 6 ust. 5 przysługuje: 

1) prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w 
dziekanacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo  

2) skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bez konieczności składania wniosku do 
Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę składa się w dziekanacie w terminie  
30 dni od dnia otrzymania decyzji.  
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2. Od decyzji Rektora kandydatowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Skargę składa się w dziekanacie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
decyzji.  
 

§ 11. Prawo wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Rektorowi. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 


