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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 
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procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi 

do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 

10) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 

11) potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych 

efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów 

(edukacja pozaformalna) oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie 

(edukacja nieformalna), realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

12) uznawalność efektów uczenia się – zaliczanie zajęć i/lub praktyk przewidzianych  

w programie kształcenia określonego kierunku studiów w Akademii na podstawie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na drodze kształcenia 

nieformalnego i pozaformalnego, zweryfikowanych w procesie potwierdzania efektów 

uczenia się; 

13) wnioskodawca – osoba ubiegająca się o uznanie efektów uczenia się nabytych na 

drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego.  

 

 

Zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się 

 

§ 3 

 

1. Potwierdzanie efektów uczenia się może być przeprowadzone na kierunku, poziomie  

i profilu kształcenia, który posiada co najmniej pozytywną ocenę programową na tym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

2. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia 

zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia.  

3. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 

1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia 

zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; 

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy 

lata doświadczenia zawodowego zdobytego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 

3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa 

lata doświadczenia zawodowego zdobytego po ukończeniu studiów drugiego stopnia –

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub  

drugiego stopnia. 

4. 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. 

5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 

przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby 

studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 

 

 



3 

 

Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się, sposób ich 

powoływania i tryb działania  

 

§ 4 

 

1. Organem podejmującym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się jest 

Dziekan. 

2. Na Wydziale działa Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, 

powołana przez Dziekana na okres kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych 

Akademii. 

3. Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się jest organem 

dokonującym merytorycznej oceny efektów uczenia się.   

4. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się jest 

nauczyciel akademicki o statusie samodzielnego pracownika nauki, wskazany przez 

Dziekana.  

5. Na wniosek Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Dziekan 

powołuje do składu Komisji eksperta ds. potwierdzenia efektów uczenia się lub zespół 

ekspertów ds. potwierdzenia efektów uczenia się. 

6. Ekspertem ds. potwierdzenia efektów uczenia się może być w szczególności 

nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, o zaliczenie których ubiega się 

wnioskodawca. W skład zespołu ekspertów ds. potwierdzenia efektów uczenia się 

mogą wchodzić w szczególności nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia,  

o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca. 

7. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej składu.   

8. Organem odwoławczym od decyzji Dziekana jest Uczelniana Komisja Odwoławcza 

ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, której przewodniczy Prorektor właściwy  

ds. nauczania. Komisja jest powoływana na okres kadencji organów kolegialnych  

i jednoosobowych. Członków Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich. 

 

 

Postępowanie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

 

§ 5 

 

1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu, w szczególności takie jak:  

1) świadectwo dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia; 

2) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub 

równorzędnego dla kandydatów na studia II stopnia; 

3) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego dla kandydatów na kolejny kierunek kształcenia; 

4) dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy; 

5) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

nabyte w systemie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 5, stanowią w szczególności: 
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1) zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, 

potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej; 

2) opinie pracodawcy/pracodawców, rekomendacje; 

3) opis stanowiska pracy, zakres obowiązków; 

4) certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń; 

5) zaświadczenia o udziale w wolontariacie bądź akcjach społecznych; 

6) opis doświadczenia zawodowego. 

4. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami 

składa się w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii. Na podstawie danych 

zawartych we wniosku ustala się opłatę za potwierdzenie efektów uczenia się 

i zawiadamia wnioskodawcę o jej wysokości.   

5. W przypadku uznania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się przez 

Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się za niekompletny oraz 

w przypadku niewniesienia opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się, Komisja 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub wniesienia opłaty pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

6. Po otrzymaniu kompletnego wniosku przewodniczący Wydziałowej Komisji  

ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się zarządza przeprowadzenie egzaminów  

mających potwierdzić efekty uczenia się, o których potwierdzenie ubiega się 

wnioskodawca. 

7. Egzaminy, o których mowa w ust. 6 przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. 

Potwierdzania Efektów Uczenia się. Zakres poszczególnych egzaminów wynika 

z programu kształcenia dla danego przedmiotu w ramach danego kierunku studiów.  

8. Wyniki poszczególnych egzaminów wyrażane są w punktach przyznawanych zgodnie 

z tabelą ocen i punktów określoną w obowiązującym Regulaminie Studiów Akademii 

dla egzaminów i zaliczeń.  

9. Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się rekomenduje 

Dziekanowi potwierdzenie lub niepotwierdzenie efektów uczenia się na podstawie 

analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyników egzaminów. 

10. Na podstawie rekomendacji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia 

się Dziekan podejmuje decyzję o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia 

się. Wzór decyzji Dziekana określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

 

Odwołania 

 

§ 6 

 

1. Od decyzji Dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji 

Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w terminie 7 dni od doręczenia 

decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana. 

2. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się podejmuje 

decyzję w terminie 21 dni od dnia wniesienia odwołania. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Uczelniana Komisja Odwoławcza  

ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się przekazuje wniosek Dziekanowi do 

ponownego rozpoznania.  
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Skutki potwierdzenia efektów uczenia się 

 

§ 7 

 

1. Osoba, która uzyskała potwierdzenie efektów uczenia się może być przyjęta na studia 

wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury rekrutacyjnej i tylko 

w ramach limitów wyznaczonych przez Rektora dla osób przyjmowanych na studia 

w drodze potwierdzenia efektów uczenia się.  

2. Dziekan może przyznać wnioskodawcy prawo do studiowania według 

indywidualnego planu studiów i programu studiów z uwzględnieniem potwierdzonych 

efektów uczenia się. 

3. Jeżeli zaliczenie dotyczyło zajęć kończących się zgodnie z programem kształcenia 

oceną do dokumentacji przebiegu studiów wpisuje się „potwierdzono”.  

4. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które 

zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 

5. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie 

potwierdzenia efektów uczenia się. 

6. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się 

pobiera od wnioskodawcy opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych 

przepisów w umowie zawartej z osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia 

się.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się 

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  

we Wrocławiu 

Nr wniosku………………………. 

   (nadaje uczelnia) 

………………………………………….. 

(miejscowość i data) 

Dziekan Wydziału 

 

..…………..………..…………………………

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu 

 

 

WNIOSEK  

O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH  

W SYSTEMIE EDUKACJI POZAFORMALNEJ LUB NIEFORMALNEJ  

(POZA SYSTEMEM STUDIÓW) 

 

Dane wnioskodawcy: 

 

imię i nazwisko…………………...………..…………………………………………………... 

adres…………………………………………………………………………………………….  

adres korespondencyjny …….………………………………………………………………... 

adres e-mail …….……………………………………………………………………………… 

nr tel……………………………………………...…………………………………………….. 

 

1. Proszę o potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie następującego/ych przedmiotu/ów  

1) …………………………………………………………...... 

2) …………………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………………... 

 

realizowanego/realizowanych na studiach ………. stopnia na kierunku 

………….………………  

 

2. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty z tytułu postępowania związanego z potwierdzeniem 

efektów uczenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości opłaty.   

 

 

………………………………….. 

                  (podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 

1. ………………………………..……... 

2. ………………………………………. 

3. …………………………………….… 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się 

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  

we Wrocławiu 

 

 

 
 

…………………………… 

   (pieczęć Wydziału) 

 

DECYZJA  nr ….. 

 

DZIEKANA WYDZIAŁU 

 

……………………………………………………. 

 

z dnia………………………. 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 10 Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, po przeprowadzeniu przez Wydziałową Komisję 

ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na 

wniosek Pana/Pani…………………………………….…………….…..  z dnia 

…………………………  

Dziekan Wydziału …………………………………………….. Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu potwierdza/odmawia potwierdzenia efekty/ów uczenia się zdobyte/ych  

w systemie edukacji pozaformalnej lub nieformalnej (poza systemem studiów) na  kierunku 

……………….……………o profilu kształcenia ………………………. w zakresie następujących 

przedmiotów:  

1)  …………………………(liczba punktów ECTS ……….) 

2) …………………………… 

Uzasadnienie 

………………………….. 

 

 

    

       Dziekan Wydziału 

….……………………….…. 

…………..…………………. 

  (imię i nazwisko, podpis) 

 

 

 

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji 

Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się za pośrednictwem Dziekana Wydziału ………. 

w terminie 7 dni od doręczenia  


