
 
 

Uchwała nr 322/2019 

z dnia 26 września 2019 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13, art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 71  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) w związku z art. 269 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.   

 

§ 2 

W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 415/2015 z dnia 25 czerwca 

2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, ze zm.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

  z upoważnienia Rektora: 

 

Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich 

                                        prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 
 
 

 

 
 



Załącznik  do uchwały nr 322/2019 

z dnia 26 września 2019 r 

Senatu Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi 

 

 

 

REGULAMIN  

potwierdzania efektów uczenia się 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa sposób przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się 

uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, osobom ubiegającym się  

o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, oraz procedurę uznania 

kandydatom punktów ECTS na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.  

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 

w procesie uczenia się poza systemem studiów; 

2) kandydat – osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się;  

3) komisja – komisję potwierdzającą efekty uczenia się; 

4) 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; 

5) PRK – Polska Rama Kwalifikacji; 

6) 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; 

7) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 

8) ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668, ze zm.) 

 

Potwierdzenie efektów uczenia się  

 

§ 3 

1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie 

odpowiada komisja, powoływana doraźnie przez Rektora. 

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, wyznaczony przez Rektora spośród członków 

komisji. 

3. Komisja przed podjęciem merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie potwierdzenia 

efektów uczenia się może powoływać ekspertów z zakresu jakiego dotyczy 

potwierdzenie, w celu zasięgnięcia opinii.  

 

 

 



§ 4 

Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia 

się określonym w programie danego kierunku, poziomu i profilu studiów, z wyłączeniem 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodów:  

1) lekarza, 

2) lekarza dentysty, 

3) farmaceuty, 

4) pielęgniarki, 

5) położnej, 

6) diagnosty laboratoryjnego, 

7) fizjoterapeuty, 

8) ratownika medycznego.   

 

§ 5 

1. Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje się w zakresie odpowiadającym efektom 

uczenia się określonym w programie danego kierunku, poziomu i profilu studiów.   

2. 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* – 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. 

 

§ 6 

1. W celu wszczęcia procedury potwierdzenia efektów uczenia się kandydat składa, 

za pośrednictwem Działu Rekrutacji i Kształcenia, wniosek o potwierdzenie efektów 

uczenia się, w którym wskazuje efekty uczenia się o jakich potwierdzenie wnosi oraz 

przedmioty, których one dotyczą.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat załącza dokumenty potwierdzające 

posiadanie deklarowanych we wniosku efektów uczenia się oraz poziom posiadanego 

wykształcenia, w szczególności: 

1) świadectwa, 

2) dyplomy, 

3) zaświadczenia, 

4) certyfikaty,  

5) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.  

                                                           
* Europejskie ramy kwalifikacji określa załącznik 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). 



3. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, kandydat 

zobowiązanych jest do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nie później niż na 60 dni przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia.  

 

Weryfikacja efektów uczenia się 

 

§ 7 

1. Komisja dokonuje weryfikacji zadeklarowanych przez kandydata efektów uczenia się  

w oparciu o jego wniosek, oraz załączoną dokumentację, o których mowa § 6, w terminie 

30 dni od złożenia tych dokumentów przez kandydata. 

2. W razie potrzeby komisja może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności 

dowodowych, mających na celu potwierdzenie faktu posiadania deklarowanych efektów 

uczenia się lub posiadania ich na odpowiednim poziomie.  

3. Czynności dowodowe, o których mowa w ust. 2, w szczególności mogą polegać 

na przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną jak  

i umiejętności praktyczne kandydata, które komisja uzna za niezbędne do potwierdzenia  

deklarowanych efektów uczenia się.  

4. Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu 

przez potwierdzenie efektów uczenia się jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu lub 

przedmiotów, za które można uzyskać łącznie co najmniej 15 punktów ECTS. 

5. W wyniku przeprowadzonej procedury komisja  potwierdza albo odmawia potwierdzenia 

efektów uczenia się. 

6. Potwierdzenie efektów uczenia się następuje w formie uchwały komisji, określającej: 

1) potwierdzone przez komisję efekty uczenia się, które posiada kandydat,  

2) przedmioty, w ramach konkretnego programu studiów, które mogą zostać na tej 

podstawie zaliczone wraz z przypisaniem do nich punktów ECTS oraz ocenami, jeśli 

obowiązek ich wystawienia wynika z regulaminu studiów i programu studiów.  

7. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 6, Komisja wydaje kandydatowi 

zaświadczenie stwierdzające fakt potwierdzenia określonych efektów uczenia się, 

a kandydat zostaje wpisany na listę studentów. 

8. Gdy Komisja stwierdzi, brak możliwości potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie, 

o którym mowa w ust. 4, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia na 

studia, którą podpisuje przewodniczący komisji.  

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem przewodniczącego komisji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

kandydatowi. 

10. Wzór uchwały, o której mowa w ust. 6, oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, 

określa Rektor.  

 

Opłaty związane z potwierdzaniem efektów uczenia się  

 

§ 8 

1. Za potwierdzanie efektów uczenia się Uniwersytet może pobierać opłaty, których 

wysokość określa Rektor. 

2. Warunki pobierania opłat określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem  

a kandydatem. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 



Przepisy końcowe  

 

§ 9 

Do Regulaminu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem § 7 ust. 8-9.  


