
 
  

BIULETYN PRAWNY 
     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
 
 
                                           Rok 2015; poz. 175 
 

  
UCHWAŁA Nr 91 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 26 maja 2015 r. 

 
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 
. 
 
Na podstawie art. 170e, 170f i 170g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.)  

 
 

Senat  u c h w a l a, co następuje: 
 

§ 1 
1. Uchwała określa zasady potwierdzania efektów uczenia się, o których mowa w ustawie  

z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. – Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 
2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do osób ubiegających się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone  
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
zwanym dalej „UMK”, które chcą potwierdzić efekty uczenia się. 

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale użyto określenia: 
1) efekty uczenia się – należy przez to rozumieć zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, 
2) potwierdzanie efektów uczenia się – rozumie się przez 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, nie 
ma zastosowania do kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa i położnictwa oraz analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, 

3) Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej Walidacji, zwane dalej „Centrum” – 
oznacza to jednostkę administracji UMK, która zajmuje się promocją, doradztwem  
i dokumentowaniem procedur uznawania efektów uczenia się, 

4) dziekan – oznacza to dziekana wydziału posiadającego co najmniej pozytywną ocenę 
programową na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku 
nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku – wydziału posiadającego uprawnienie do 
nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru i dziedziny, do których jest 
podporządkowany ten kierunek studiów. 
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5) wydziałowa komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się - rozumie się przez to organ 
doradczy dziekana, zajmujący się potwierdzaniem efektów uczenia się, 

6) egzaminator – oznacza to nauczyciela akademickiego prowadzący zajęcia, o zaliczenie 
których ubiega się wnioskodawca, wskazany przez dziekana, na wniosek prodziekana 
właściwego ds. kształcenia, 

7) program kształcenia – należy przez to rozumieć dokument zawierający opis kierunku 
studiów oraz specjalności studiów, z wyszczególnieniem efektów uczenia się, które  
w trakcie studiów powinien uzyskać student wraz z przypisanymi do poszczególnych 
modułów tego procesu punktami ECTS, 

8) kształcenie formalne - oznacza to zorganizowany proces kształcenia w obrębie systemu 
oświaty, 

9) kształcenie pozaformalne – rozumie się przez to zorganizowany proces kształcenia 
wynikający z zaplanowanych działań pod względem celu i czasu nauki, w szczególności 
kursy i szkolenia w miejscu pracy, nauka języków obcych oraz kształcenie  
z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, 

10) kształcenie nieformalne – należy przez to rozumieć kształcenie niezorganizowane pod 
względem celu i czasu, wynikające z działań związanych z pracą, życiem rodzinnym lub 
spędzaniem czasu wolnego, w szczególności nabywanie umiejętności zawodowych  
i społecznych 

11) doświadczenie zawodowe – oznacza to doświadczenie zdobyte zarówno podczas 
zarobkowej i niezarobkowej aktywności, które można zaliczyć do jednej z form: 

a) zatrudnienia w oparciu o stosunku pracy, 
b) stażu finansowego przez PUP, 
c) zatrudnienia w oparciu o umowę o zlecania i o dzieło, 
d) wolontariatu, 
e) praktyk, 
f) prowadzenia działalności gospodarczej 
pod warunkiem potwierdzenia ich odpowiednimi dokumentami. 

 
§ 3 

Wykaz zajęć na poszczególnych kierunkach studiów objętych procedurą uznawalności 
efektów uczenia się wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS znajduje się na 
stronie Uniwersytetu. 
 

§ 4 
1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone wnioskodawcy, który: 

1) ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe. 

2) ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz posiada co najmniej trzyletnie 
doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. 

3) ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
lub jednolite studia magisterskie oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie 
zawodowe po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 
magisterskich. 

2. Wymóg pięcioletniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1 nie jest 
wymagany w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. 
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§ 5 
1. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć wnioskodawcy nie więcej 

niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego 
kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

2. 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 20% ogólnej liczby 
studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 
§ 6 

1. Zadania Uniwersytetu związanie z procedurą potwierdzania efektów uczenia się 
realizują: 
a) dziekan, 
b) prodziekan właściwy ds. kształcenia, 
c) wydziałowa komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, 
d) egzaminator lub egzaminatorzy, 
e) Centrum, jako jednostka doradcza, przyjmująca dokumentację i weryfikująca ją pod 

względem formalnym.  
2. Szczegółowe zadania poszczególnych organów realizujących procedurę potwierdzania 

efektów uczenia się określi odrębne zarządzenie rektora. 
 

§ 7 
1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym  

i nieformalnym wnioskodawca składa za pośrednictwem Centrum nie później niż  
30 kwietnia, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia rozpoczynające się  
w semestrze zimowym nie później niż 15 grudnia. 

2. Szczegółową procedurę oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określi odrębne 
zarządzenie rektora. 

 
§ 8 

1. Za procedurę potwierdzania efektów uczenia się pobierana jest opłata.  
2. Zasady pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy. 

 
§ 9 

1. Decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje dziekan na wniosek 
wydziałowej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia. 

2. Organem odwoławczym od decyzji dziekana jest powoływana przez rektora odwoławcza 
komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, w skład której wchodzą: prorektor 
właściwy ds. kształcenia, jako przewodniczący, pełnomocnik rektora ds. jakości 
kształcenia oraz przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, wskazany 
każdorazowo przez prorektora właściwego ds. kształcenia. 

3. Rektor może powołać w skład odwoławczej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia 
się eksperta z dziedziny, której dotyczą efekty uczenia się. 

 
§ 10 

1. Zaliczenie zajęć w następstwie potwierdzania efektów uczenia się dokumentowane jest  
w protokołach zaliczenia zajęć oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta 
przechowywanych w dziekanacie wydziału, na którym przebiegała procedura. 
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2. Jeżeli zaliczenie dotyczyło zajęć kończących się zgodnie z programem kształcenia oceną, 
zamiast oceny do protokołów oraz karty, o których mowa w ust. 1 wpisuje się 
„zwolniony”. 

3. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie 
potwierdzenia efektów uczenia się. 

4. W suplemencie do dyplomu nie wyszczególnia się efektów uczenia się zdobytych poza 
kształceniem formalnym. 

 
§ 11 

Na każdym etapie procedury potwierdzania efektów uczenia się wszyscy zainteresowani mają 
prawo skorzystać z doradztwa Centrum. 

 
§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 maja 2015 r. 
 
       Przewodniczący Senatu 
 
 
              prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
                  R e k t o r 
 
        
 


