Uchwała nr 76/VI/2015
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: określenia trybu potwierdzania efektów uczenia się
Na podstawie art. 170f ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), Senat UJ ustala, co następuje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsza uchwała określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz
sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;
2) potwierdzanie efektów uczenia się – 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) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
uzyskiwanych przez studenta w procesie kształcenia, zdefiniowany dla danego kierunku
studiów, poziomu i profilu kształcenia;
4) program kształcenia – opis zakładanych dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu
kształcenia efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego, oraz program studiów;
5) program studiów – opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych dla
danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia efektów kształcenia, wraz z
przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;
6) przedmiot (moduł) – element programu studiów obejmujący określone treści tematyczne,
realizowany w formie zajęć dydaktycznych, w szczególności w formie wykładu,
laboratorium, ćwiczeń, konwersatorium, seminarium, proseminarium, praktyki
określonych w programie studiów; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna
forma zajęć; przedmiot lub grupa przedmiotów może stanowić moduł kształcenia, dla
którego przypisano w programie kształcenia zakładane efekty kształcenia;
7) ustawa – ustawa z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012
roku, poz. 572 z późn. zm.);
8) dziekan – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej;
9) komisja weryfikująca – komisja powoływana w celu przeprowadzenia procedury
potwierdzania efektów uczenia się.
§3
1. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni posiadająca co najmniej

pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w
przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów – podstawowa jednostka
organizacyjna Uczelni, posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego
doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten
kierunek studiów.
2. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia
zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
3. 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.

DZIAŁ II
PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§4
1.

Procedura potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu
kształcenia jest przeprowadzana przez komisję weryfikującą, powoływaną przez dziekana
na czteroletnią kadencję. Komisja liczy od trzech do sześciu osób. W skład komisji
weryfikującej wchodzi co najmniej dwóch pracowników wydziału posiadających tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.

Organem odwoławczym od rozstrzygnięć komisji weryfikującej jest Prorektor UJ ds. dydaktyki. Rozstrzygnięcie Prorektora UJ ds. dydaktyki jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
§5

1.

Weryfikacja efektów uczenia się jest prowadzona w odniesieniu do efektów kształcenia
określonych w programie kształcenia dla danego przedmiotu (modułu) w ramach
kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

2.

Rada wydziału dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, określa w drodze
uchwały listę przedmiotów (modułów) oraz sposób weryfikacji przyporządkowanych do
nich efektów, z uwzględnieniem zasad powołanych niniejszą uchwałą.
§6

1.

Do procedury potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu
kształcenia dopuszcza się osoby, które spełniają warunki określane w art. 170g ust. 1 lub
2 ustawy oraz dopełniły wymaganych w postępowaniu czynności, w szczególności
dokonały rejestracji, wniosły opłatę rejestracyjną, złożyły wymagane dokumenty,
podpisały umowę i wniosły opłatę za potwierdzenie określonych efektów.

2.

Komisja weryfikująca ustala osobno dla każdego przedmiotu (modułu), zadeklarowanego
przez osobę przystępującą do procedury, ocenę wyrażoną w skali:
bardzo dobry – 5,0
dobry plus – 4,5
dobry – 4,0
dostateczny plus – 3,5
dostateczny – 3,0

niedostateczny – 2,0.
3.

Warunkiem uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się w ramach danego przedmiotu
jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

4.

Po przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się komisja weryfikująca
wydaje zaświadczenie o potwierdzonych efektach uczenia się (dalej zaświadczenie).
Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji weryfikującej.

DZIAŁ III
PROCEDURA PRZYJĘĆ NA STUDIA
NA PODSTAWIE POTWIERDZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§7
1.

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w oparciu o
potwierdzone efekty uczenia się jest zaświadczenie uzyskane wyłącznie w Uniwersytecie
Jagiellońskim.

2.

Rekrutacja jest prowadzona przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane, na
podstawie odrębnych przepisów, do przeprowadzenia naboru na pierwszy rok jednolitych
studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia.

3.

Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata, stanowiącym podstawę dalszego
postępowania kwalifikacyjnego, jest suma punktów uzyskana w wyniku procedury
potwierdzania efektów uczenia się wyliczana na podstawie przemnożenia liczby punktów
ECTS przypisanych do danego przedmiotu (modułu) oraz uzyskanej oceny. Przy
obliczaniu wyniku kwalifikacji uwzględnia się tylko te przedmioty (moduły), z których
kandydat uzyskał co najmniej ocenę dostateczną.

4.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego dla kierunku, poziomu i profilu
kształcenia, wyniki wszystkich kandydatów są ze sobą porównywane i determinują
jednoznacznie miejsce każdego z kandydatów na liście rankingowej, uporządkowanej
malejąco ze względu na uzyskany wynik kwalifikacji.

5.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów na studia w ramach określonego limitu
przyjęć zgodnie z porządkiem na liście rankingowej, ustalając przy tym minimalną liczbę
punktów niezbędną do przyjęcia kandydata.

DZIAŁ IV
PROCEDURA ZALICZENIA STUDENTOWI PUNKTÓW ECTS
NA PODSTAWIE POTWIERDZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§8
1.

Zaliczenie punktów ECTS, o którym mowa w art. 170g ust. 3 ustawy, studentom
legitymującym się zaświadczeniem, jest przeprowadzane przez Dziekana, na wniosek
osoby przyjętej na studia, na podstawie wyników uzyskanych przez niego w ramach
procedury potwierdzania efektów uczenia się.

2.

Warunkiem zaliczenia danego przedmiotu (modułu) i przypisanych do niego punktów
ECTS jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

3.

Jeżeli wyniki uzyskane w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się
pozwalają na zaliczenie studentowi więcej niż 50% punktów ECTS, student we wniosku
określa, które z przedmiotów (modułów) podlegają zaliczeniu.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Prorektor UJ ds. dydaktyki określi w drodze zarządzenia:
1) szczegółowe warunki oraz harmonogram organizacji:
a. procedury potwierdzania efektów uczenia się;
b. procedury przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się;
2) limity przyjęć na studia dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie
potwierdzonych efektów uczenia się,
3) wysokość opłat związanych z procedurą potwierdzania efektów uczenia się, w tym
opłat administracyjnych,
4) wzór umowy z osobą przystępującą do procedury potwierdzania efektów uczenia się,
5) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom powołanym w skład komisji
weryfikujących,
6) wzór zaświadczenia o potwierdzeniu efektów uczenia się,
7) wzór formularza określającego szczegółowe warunki potwierdzania efektów uczenia
się.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

