Uchwała nr 284/2015
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jedn. Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje.
§1
Uchwała określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób
powoływania i tryb działania komisji weryfikujących te efekty.
§2
1. Potwierdzenie efektów uczenia się obejmuje formalny proces weryfikacji i uznania przez
uczelnię wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w sposób
instytucjonalnie zorganizowany lub niezorganizowany, poza systemem studiów wyższych.
2. Potwierdzanie efektów, o których mowa w ust. 1, przeprowadza wydział celem przyjęcia
kandydata na prowadzony w Uczelni kierunek studiów, poziom i profil kształcenia.
3. Efekty uczenia się mogą być potwierdzone w przypadku ubiegania się o przyjęcie:
1) na studia pierwszego stopnia – osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co
najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego,
2) na studia drugiego stopnia – osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub
równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia,
3) na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia – osobie posiadającej
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich.
4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się kandydatowi można zaliczyć nie więcej niż
50% punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej określonemu
poziomowi kształcenia na danym kierunku i profilu kształcenia.
5. Efekty uczenia się mogą być potwierdzane przez wydział, który posiada co najmniej
pozytywną ocenę programową na kierunku lub posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora w dziedzinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.
Efektów uczenia się nie potwierdza się dla kierunku weterynaria.
§3
1. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się następuje na podstawie
decyzji dziekana, po złożeniu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
2. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się
corocznie, łącznie z limitami miejsc na poszczególne kierunki studiów, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników
uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 20%
ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia.
§4

1. Potwierdzanie efektów uczenia się następuje na wniosek kandydata, zawierający
w szczególności:
1) dane osobowe,
2) nazwę kierunku studiów, poziom i profil kształcenia, na który kandydat chce
aplikować,
3) dokumenty potwierdzające określone kwalifikacje w kształceniu formalnym, zgodnie
z § 2 ust. 3,
4) dokumenty potwierdzające staż pracy, zgodnie z § 2 ust. 3,
5) propozycje przedmiotów lub modułów, których efekty będą podlegać potwierdzaniu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dziekana wydziału prowadzącego
kierunek studiów.
§5
1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4, dziekan powołuje komisję weryfikującą
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kandydata oraz wyznacza
przewodniczącego tej komisji.
2. Członkami komisji są kierownicy przedmiotów/modułów, o których mowa w § 4 ust. 1
pkt 5 lub wyznaczeni przez nich nauczyciele akademiccy.
3. Do zadań komisji należy w szczególności:
1) analiza przedłożonych przez kandydata dokumentów,
2) zweryfikowanie faktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
4. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, jeden dla
kandydata ubiegającego się o potwierdzenie efektów uczenia się, a drugi dla dziekana.
5. Protokół zawiera w szczególności:
1) spis dokumentów złożonych przez kandydata i zweryfikowanych przez komisję,
2) wykaz przedmiotów/modułów zaliczonych w procesie weryfikacji efektów
kierunkowych.
§6
1. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się mogą odbywać
studia według indywidualnego programu studiów.
2. Zgodę na studiowanie, o którym mowa w ust. 1, wyraża dziekan, na wniosek studenta/ów,
w terminie nie później niż miesiąc przed ich rozpoczęciem.
§7
1. Usługa edukacyjna polegająca na potwierdzaniu efektów uczenia się jest odpłatna.
2. Warunki odpłatności określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a kandydatem.
§8
Wykonanie uchwały powierza się dziekanom wydziałów, a nadzór nad jej wykonaniem
sprawuje Prorektor ds. Studiów.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego
2015/2016.
Prorektor
prof. dr hab. Jan Pikul

