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REGULAMIN 
potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej 
 

1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zwany dalej Regulaminem, określa: 

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

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

3) warunki przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Przepisy Regulaminu stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia 

pierwszego i drugiego stopnia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, zwanej 

dalej Uczelnią, poprzez uznanie osiągniętych efektów uczenia się. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Doświadczenie zawodowe – udokumentowane świadectwem pracy lub zaświadczeniem w 

którym wskazano: nazwę zakładu pracy, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz zakres 

wykonywanych obowiązków.   

2) Efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w 

procesie uczenia się. 

3) Program studiów – dla określonego kierunku, poziomu i profilu, który określa efekty uczenia 

się, opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz liczbę punktów ECTS 

przypisanych do zajęć. 

4) Punkty ECTS - stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania 

efektów uczenia się. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta 

obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z 

tymi zajęciami.  

5) PRK - Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów 

kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, 

sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych; 

6) Potwierdzanie efektów uczenia się – proces weryfikacji i uznania posiadanych efektów 

uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na 

określonym kierunku, poziomie i profilu. 

7) Wnioskodawca - kandydat na studia na kierunku prowadzonym przez Uczelnię, który składa 

wniosek o uznanie efektów uczenia się nabytych poza systemem studiów. 
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2. Zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się 

§ 3 

1. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów dla konkretnego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

2. Potwierdzanie efektów uczenia się o których mowa w ust. 1 może być przeprowadzone na 

kierunku, który ma pozytywną ocenę jakości kształcenia. 

3. Efekty uczenia się nie mogą być potwierdzane dla następujących kierunków: 

1) pielęgniarstwo; 

2) położnictwo; 

3) fizjoterapia; 

4) ratownictwo medyczne. 

 

§ 4 

1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

1) świadectwo dojrzałości 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 - 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. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów 

ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. 

 

§ 5 

1. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia 

się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i 

profilu. 

2. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się. 
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3. Tryb potwierdzania efektów uczenia się 

§ 6 

1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (wzór wniosku stanowi  

załącznik 1) do Działu spraw studenckich. 

2. Wniosek wraz z wstawionymi efektami kształcenia, odrębnie  dla każdego kierunku studiów, 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.  

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1)  świadectwo dojrzałości; 

2)  dyplom zawodowy potwierdzający  nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK (w przypadku 

kandydatów, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 2); 

3) dyplom ukończenia studiów potwierdzający  nadanie kwalifikacji na poziomie 6 lub 7 PRK. 

(w przypadku kandydatów, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 i 4); 

4)  świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz inne dokumenty potwierdzające 

doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków służbowych, pełnionych funkcji, 

wykonanych prac lub posiadane umiejętności; 

5)  świadectwa, dyplomy, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające  nabycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów; 

6)  potwierdzenie wniesionej opłaty, o której mowa w § 7. 

4. Wnioskodawca może zwrócić się o pomoc w wypełnieniu wniosku do doradcy w dziale spraw 

studenckich. 

5. Wnioskodawca może także skorzystać z pomocy doradcy na  kierunku studiów,  na który 

ubiega się o przyjęcie, a w szczególności uzyskać szczegółowe informacje na temat programu 

studiów i efektów uczenia się.  

6. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się mogą być składane w ciągu całego roku 

akademickiego w dziale spraw studenckich. 

7. Dział spraw studenckich sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne i niezwłocznie  

przekazuje go wraz z załącznikami dziekanowi. 

 

§ 7 

1. Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.  

2. Wysokość opłat określa zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za potwierdzenie efektów 

uczenia się. 

3. Opłatę wnosi wnioskodawca na rachunek bankowy uczelni przed przystąpieniem do procesu 

potwierdzania efektów uczenia się.  

4. Z wnioskodawcą zawierana jest umowa o potwierdzenie efektów uczenia się. 
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§ 8 

W terminie 14 dni od złożenia wniosku dziekan powołuje komisję do spraw uznania efektów 

uczenia się, określa jej skład i termin wydania opinii.  

 

§ 9 

Jeżeli opinia komisji jest niejasna, niekompletna lub brak będzie w niej uzasadnienia, dziekan może 

zażądać  dodatkowych  wyjaśnień lub powołać inną komisję. 

 

 

§ 10 

Prawo powołania innej komisji posiada także rektor, który rozpatruje odwołanie od decyzji dziekana 

wydanej w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się. 

 

 

§ 11 

1. W skład komisji o której mowa w § 8 wchodzą nauczyciele reprezentujący dziedziny nauki 

i dyscypliny naukowe, których efekty uczenia się dotyczą.  

2. Komisja o której mowa w ust. 1 dokonuje oceny na podstawie złożonej dokumentacji, w razie 

potrzeby może zażądać dodatkowych dokumentów, złożenia wyjaśnień oraz sprawdzenia 

posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

3. Po zakończeniu oceny komisja wydaje opinię (załącznik nr 2), w której określa efekty uczenia 

się z programu studiów uznane na podstawie posiadanych efektów uczenia się poza systemem 

studiów. 

4. Na podstawie opinii wymienionej w ust. 3 dziekan wydaje decyzje (załącznik nr 3) o 

potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia efektów uczenia się.  

5. W przypadku potwierdzenia efektów uczenia się dziekan określa, w decyzji o której mowa w 

ust. 4, przedmioty i formy zajęć z których wnioskujący jest zwolniony oraz przypisuję tym 

przedmiotom odpowiednią liczbę punktów ECTS.  

6. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. 

 

 

5. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się 

 

§ 12 

1. Potwierdzenie efektów uczenia się nie gwarantuje przyjęcia na studia w trybie określonym w § 1 

ust. 2. 

2. Na każdym kierunku, poziomie i profilu studiów tworzy się listy rankingowe kandydatów, 

którym potwierdzono efekty uczenia się według liczby punktów ECTS przyznanych w decyzji 

dziekana potwierdzającej efekty uczenia się. 

3. Na studia zostaną przyjęte tylko te osoby, które uzyskają najlepsze wyniki w procesie 

potwierdzenia efektów uczenia się. 
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4. Określając liczbę osób wymienionych w ust. 3, przepisy  § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 13 

1. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą zwolnione z 

realizacji zajęć wymienionych w decyzji dziekana o potwierdzeniu efektów uczenia się.   

2. Szczegółowe warunki odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się prowadzonych według indywidualnego planu studiów określa 

dziekan, a w przypadku indywidualnego programu studiów senat. 

3. 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 wysokości.  

 

5. Przepisy końcowe 

 

§ 14 

1. Nieusprawiedliwiona nieobecność wnioskującego w terminach wskazanych przez dziekana lub 

negatywna decyzja nie zwalnia z opłaty, o której mowa w § 7. 

2. Decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się traci moc w przypadku zmiany efektów uczenia 

się na kierunku studiów, którego te efekty dotyczą.  

3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z 

późn. zm.) oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące  na uczelni.  

4. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie uchwały.  

 

 


