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Załącznik do Uchwały Nr 25/2015  

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.  

 

REGULAMIN 

POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU 

 

 

 Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację potwierdzania 

efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób 

powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się, w tym Wydziałowych 

Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się i Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. 

Potwierdzania Efektów Uczenia się.  

2. Przepisy Regulaminu stosuje się do potwierdzania efektów uczenia się na studiach I i II 

stopnia.  

3. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się.  

 

 

Definicje  

§ 2 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Akademia – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;  

2) Rektor – Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;  

3) Dziekan – Dziekan Wydziału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;  

4) edukacja formalna – uczenie się poprzez udział w procesie kształcenia w systemie studiów 

pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia;  

5) edukacja pozaformalna – uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów, 

obejmujące w szczególności kursy, szkolenia, naukę języków obcych oraz inne formy kształcenia, 

w tym z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych;  

6) edukacja nieformalna (uczenie się nieformalne) – uczenie się niezorganizowane 

instytucjonalnie, realizowane w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych;  

7) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w 

procesie uczenia się poza systemem studiów, o którym mowa w pkt. 5-6;  

8) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 

przez studenta w procesie kształcenia w systemie studiów, określony w programie kształcenia dla 

kierunku, profilu i poziomu studiów;  

9) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, 

prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów 

tego procesu punktami ECTS;  

 


