
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2019; poz. 310 

  

 

UCHWAŁA Nr 128 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

 

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 269 ustawy  

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)  

 

 

Senat  u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwała określa obowiązujący w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu sposób 

potwierdzania efektów uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz procedurę 

przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.  

 

§ 2 

 

Ilekroć w niniejszej uchwale użyto określenia: 

1) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.),  

2) UMK – należy przez to rozumieć Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

3) komisja – należy przez to rozumieć wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów 

uczenia się, której organizację pracy oraz skład określa dziekan w drodze zarządzenia, 

4) efekty uczenia się – należy przez to rozumieć zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się, 

5) potwierdzanie efektów uczenia się – należy przez to rozumieć 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,  

6) PRK – należy przez to rozumieć Polską Ramę Kwalifikacji, tj. opis ośmiu wyodrębnionych 

w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom 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 
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dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany 

za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, 

7) program studiów – należy przez to rozumieć ustalony zgodnie z uchwałą Senatu UMK  

dokument zawierający efekty uczenia się wraz z opisem procesu prowadzącego do 

uzyskania efektów uczenia się oraz liczbą punktów ECTS przypisanych do zajęć, 

8) przedmiot – należy przez to rozumieć podstawowy komponent programu studiów 

obejmujący jedną lub kilka form zajęć dydaktycznych, któremu przypisano zakładane 

efekty uczenia się oraz liczbę punktów ECTS,  

9) doświadczenie zawodowe – oznacza to doświadczenie zdobyte zarówno podczas 

zarobkowej i niezarobkowej aktywności, które można zaliczyć do jednej z form: 

a) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

b) stażu finansowego przez PUP, 

c) realizacji umowy cywilnoprawnej, 

d) wolontariatu, 

e) praktyk, 

f) prowadzenia działalności gospodarczej, 

pod warunkiem potwierdzenia ich odpowiednimi dokumentami. 

 

§ 3 

 

UMK może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem 

studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie  

i profilu, jeżeli posiada:  

1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo  

2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 

1 ustawy, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.  

 

§ 4 

 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:  

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.  
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§ 5 

 

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

określonym w programie studiów dla danego przedmiotu na określonym kierunku, 

poziomie i profilu.  

2. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68 

ust. 1 pkt 1–10 ustawy.  

3. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów 

ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. 

 

§ 6 

 

1. Wszczęcie procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie w UMK na studia na 

określonym kierunku, poziomie i profilu.  

2. Wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 do dziekana wydziału 

prowadzącego studia,  nie później niż do dnia 30 kwietnia, a w przypadku ubiegania się  

o przyjęcie na studia rozpoczynające się w semestrze letnim, nie później niż do dnia  

15 grudnia. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określi odrębne zarządzenie rektora. 

 

§ 7 

 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się 

prowadzi komisja.  

2. Komisja przeprowadza potwierdzanie efektów uczenia się nie później niż na miesiąc przed 

zakończeniem rejestracji kandydatów na studia. 

 

§ 8 

 

1. Komisja dokonuje analizy formalnej wniosku oraz załączonych dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się  i  informuje wnioskodawcę o możliwości 

uznania na etapie analizy merytorycznej wniosku efektów uczenia się przyporządkowanych 

do określonych przedmiotów.  

2. Komisja może uznać efekty uczenia się przyporządkowane do określonego przedmiotu: 

1) na podstawie złożonych dokumentów, bez konieczności przeprowadzania dodatkowej 

weryfikacji efektów uczenia się, 

2) wskazując dodatkowe formy weryfikacji efektów uczenia się, w szczególności: 

sprawdziany wiedzy i umiejętności o charakterze teoretycznym lub praktycznym.  

3. Egzaminatora z danego przedmiotu na wniosek komisji wyznacza dziekan. 

 

§ 9 

 

Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o wyniku analizy formalnej wniosku, składa 

deklarację przystąpienia do drugiego etapu procesu potwierdzania efektów uczenia się - 

merytorycznej oceny wniosku, wskazując przedmioty, z których chce uzyskać potwierdzenie 

efektów uczenia się. 
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§ 10 

 

1. Dla przedmiotu, dla którego komisja nie wyznaczyła dodatkowych form weryfikacji 

efektów uczenia się, w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i karcie 

okresowych osiągnięć studenta wpisuje się „zwolniony”. 

2. W przypadku, o którym mowa w  § 8 ust. 2 pkt 2, komisja dla każdego przedmiotu określa 

formę zaliczenia zgodną z program studiów. W Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów 

(USOS), karcie okresowych osiągnięć studenta wpisuje się ocenę z weryfikacji efektów 

uczenia się wyrażoną w skali określonej w regulaminie studiów wyższych. 

3. Z przeprowadzonego postępowania komisja sporządza protokół. 

4. W przypadku potwierdzenia efektów uczenia się UMK wydaje zaświadczenie zawierające 

informacje o potwierdzonych efektach uczenia się.  

5. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 określa odrębne zarządzenie rektora. 

 

§ 11 

 

1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się pobierana jest opłata, 

której wysokość nie może przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20%. 

2. Zasady pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 oraz jej wysokość określi odrębne 

zarządzenie rektora. 

§ 12 

 

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. 

§ 13 

 

Osobom przyjętym na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uznaje się punkty 

ECTS przypisane do danego przedmiotu. 

§ 14 

 

Dokumentacja związana z potwierdzaniem efektów uczenia się podlega archiwizacji zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

§ 15 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września 2019 r. 

 

 

 

 

                 Przewodniczący Senatu 

 

 

 

              prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

                  R e k t o r 

 

 

 


