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         UCHWAŁA SENATU  

COLLEGIUM HUMANUM - SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA 

Nr 5/10/2018  z dnia 5 października 2018 r. 
 

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 

w Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menedżerskiej  

z siedzibą w Warszawie  

 

Na postawie art. 28 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą”, Senat 
Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie uchwala, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§1 

1. Uchwała określa: 
1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 
2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 
 

2. Użyte w niniejszej Uchwale określenia oznaczają: 
1) efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną – zasób wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych zdobytych poza systemem studiów wyższych, w ramach 
edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 

2) edukacja pozaformalna - zorganizowany instytucjonalnie proces kształcenia poza 
systemem studiów wyższych, obejmujący w szczególności kursy i szkolenia, 
realizowany poza programami studiów wyższych; 

3) edukacja nieformalna - niezorganizowany instytucjonalnie proces kształcenia, 
realizowany w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych, w szczególności związany z pracą zawodową, 
działalnością społeczną lub inną formą rozwoju osobistego; 

4) efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów wyższych oraz studiów 
trzeciego stopnia; 

5) kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, 
certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję 
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 

6) moduły zajęć - zajęcia lub grupy zajęć - wraz z przypisaniem do każdego modułu 
efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; 
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7) potwierdzanie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych 
efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów 
wyższych oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w 
sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych; 

8) PRK - Polska Rama Kwalifikacji; 
9) program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów 

kształcenia, zgodny z PRK, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do 
osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego 
procesu punktami ECTS; 

10) program studiów - opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania 
zakładanych efektów kształcenia; 

11) uczelnia – Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie;  
12) wnioskodawca - osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 
3. O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną mogą 

wnioskować: 
1) kandydaci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, na określonym kierunku, 
poziomie i profilu kształcenia w trybie rekrutacji wynikającej z podjętej przez Senat 
Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie uchwały na 
podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 Ustawy, jeśli spełniają kryteria określone w Ustawie; 
2) studenci uczelni, którzy w trakcie trwania studiów spełnili odpowiednie kryteria 
określone w Ustawie; 
3) inne osoby, posiadające określone w Ustawie doświadczenie zawodowe związane z 
danym kierunkiem studiów, ubiegające się o przyjęcie na studia poza rekrutacją.  

 

Zasady potwierdzania efektów uczenia się 

§2 

1. Postępowanie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się ma celu zaliczenie danej 
osobie określonych przedmiotów (modułów zajęć) wraz z przypisaniem do każdego 
przedmiotu (modułu) efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS przewidzianych 
w programie studiów. 
 

2. Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną są potwierdzane w zakresie 
odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów. 
 

3. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 
68 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy.  
 
 

4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% 
punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. 
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5. 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. 
 

6. Limity miejsc dla osób przyjmowanych w trybie potwierdzania efektów uczenia się 
zdobytych poza edukacją formalną ustala corocznie Rektor uczelni w formie 
zarządzenia.  
 

7. Rektor uczelni ogłasza raz w roku wykaz kierunków, poziomy, profile i formy studiów, 
na których mogą być potwierdzane efekty uczenia się.  
 

8. Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną jest usługą 
edukacyjną, za którą uczelnia pobiera opłaty ustalane na zasadach i w wysokości 
określonych w §17 niniejszej Uchwały.   
 

Warunki potwierdzania efektów uczenia się 

§3 

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. 
 
 
 

§4 
 

1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wykazem 
przedmiotów (modułów zajęć), których efekty będą podlegać potwierdzeniu, według 
wzoru określonego zarządzeniem Rektora uczelni. 
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2. Do wniosku wnioskodawca załącza:  
 
1) dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu 
formalnym, o których mowa w §3 pkt 1-4 niniejszej Uchwały; 
2) dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy, o którym mowa w §3 pkt 1-4; 
3) dokumenty pozwalające zweryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne zdobyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, które 
umożliwiły uzyskanie efektów uczenia się tożsamych z efektami kształcenia o 
zaliczenie, których ubiega się wnioskodawca, w szczególności: 

a) certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów, 
staży lub szkoleń; 
b) zaświadczenia określające zakres obowiązków służbowych, stanowisko 
pracy, charakter działalności społecznej lub wolontariatu; 
c) certyfikaty językowe; 
d) dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych, projektowych lub 
organizacyjnych; 

4) podanie o przyjęcie na określony kierunek studiów – w przypadku wnioskodawców, 
o których mowa w §1 ust. 3 pkt 3 niniejszej Uchwały; 
5) kserokopię dowodu osobistego;  
6) oświadczenie o prawdziwości załączonych dokumentów;   
7) potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §17 niniejszej Uchwały.  
 

3. Rektor uczelni może określić w drodze zarządzenia listę dokumentów wydanych przez 
instytucje zewnętrzne potwierdzających efekty kształcenia w systemie pozaformalnym, 
które zwalniają z weryfikacji efektów uczenia się.  
 

4. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się mogą być składane w ciągu całego roku 
akademickiego. 
 

Uczelniany Punkt Informacyjny 
 

§5 
 

1. Rektor uczelni powołuje i organizuje Uczelniany Punkt Informacyjny ds. potwierdzania 
efektów uczenia się w Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w 
Warszawie.   
 

2. Do zadań Uczelnianego Punktu Informacyjnego należy w szczególności: 
1) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się; 
2) obsługa organizacyjno-techniczna komisji weryfikujących efekty uczenia się;  
3) koordynowanie wszystkich etapów poszczególnych postępowań prowadzonych w 

sprawie potwierdzania efektów uczenia się; 
4) udzielanie informacji na temat zasad, warunków i trybu postępowania w sprawie 

potwierdzania efektów uczenia się; 
5) doradztwo edukacyjne w zakresie podjęcia odpowiedniego kierunku studiów; 
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6) promocja postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się; 
7) kontrola efektywności postępowań w sprawie potwierdzania efektów uczenia się i 

sygnalizowanie Rektorowi uczelni propozycji usprawnień.  
 

Komisje weryfikujące efekty uczenia się 

 
§6 

Weryfikacji efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną dokonują w uczelni:  
1) Komisje ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się; 
2) Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się. 

 
§7 
 

1. Komisje ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się są powoływane przez Rektora w 
składzie co najmniej trzech nauczycieli akademickich, który tworzą:  
1) Pełnomocnik Rektora ds. potwierdzania efektów uczenia się jako przewodniczący; 
2) nauczyciele akademiccy o kompetencjach zgodnych z modułami zajęć, których 

efekty będą podlegać potwierdzeniu. 
  

2. Do zadań Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się należy w szczególności: 
1) ocena w formalna wniosku; 
2) określenie terminu weryfikacji efektów uczenia się; 
3) przeprowadzenie weryfikacji deklarowanych przez wnioskodawcę efektów uczenia 
się; 
4) dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się; 
5) sporządzenie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się; 
6) wydawanie decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się. 
 

§8 
 

1. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się jest 
powoływana przez Rektora uczelni na czas jego kadencji w składzie:  
1) Pełnomocnik Rektora ds. potwierdzania efektów uczenia się jako przewodniczący; 
2) Przewodniczący jednej z Komisji senackich;  
3) Prorektor.    

 
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się 

należy w szczególności: 
1) rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się; 
2) nadzór nad procesem potwierdzania efektów uczenia się;  
3) monitorowanie działalności Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się; 
4) proponowanie zmian związanych z procesem weryfikacji efektów uczenia się w 

uczelni.  
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Tryb potwierdzania efektów uczenia się 

§9 

1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z kompletem 
dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały w Uczelnianym 
Punkcie Informacyjnym. 
 

2. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami przed jego przyjęciem podlega wstępnej 
weryfikacji dokonywanej przez pracownika Uczelnianego Punktu Informacyjnego, 
który sprawdza go pod względem formalnym.  
 

3. Datą wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się jest dzień 
złożenia przez wnioskodawcę kompletnego wniosku zgodnie z warunkami określonymi 
w §4 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały. 
 

§10 
 

1. Uczelniany Punkt Informacyjny przekazuje niezwłocznie złożony wniosek wraz 
załączonymi dokumentami właściwemu Pełnomocnikowi Rektora ds. potwierdzania 
efektów się.  
 

2. Pełnomocnik Rektora ds. potwierdzania efektów się informuje o złożeniu wniosku 
Rektora, który powołuje skład Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się zgodnie 
z §7 ust. 1 niniejszej Uchwały.  
 

3. Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na podstawie analizy złożonego 
wniosku i załączonych dokumentów, biorąc pod treści kształcenia realizowane w 
ramach poszczególnych przedmiotów (modułów zajęć) ustala formę oraz termin 
weryfikacji efektów uczenia się.  
 

§11 
 

1. Weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się w formie odpowiednich narzędzi 
sprawdzających, w szczególności: rozmowy z wnioskodawcą, egzaminu ustnego, 
egzaminu pisemnego, testu, zadań problemowych, ćwiczenia.  
 

2. Potwierdzenie efektów uczenia się dla danego przedmiotu (modułu zajęć) następuje w 
przypadku ich uznania w odniesieniu do wszystkich efektów kształcenia określonych 
dla tego przedmiotu (modułu zajęć). 

 

§12 

Potwierdzenie zdobytych przez wnioskodawcę efektów uczenia się jest dokonywane 
bez wystawiania ocen, na podstawie zaliczenia efektów uczenia się i przypisania 
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odpowiedniej liczby punktów ECTS przyporządkowanej do określonego przedmiotu 
(modułu zajęć).   
 

§13 

1. Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się sporządza protokół z 
przeprowadzonego postępowania i wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia lub 
niepotwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną. 
 

2. Protokół z przeprowadzonego postępowania i decyzję w sprawie potwierdzenia lub 
niepotwierdzenia efektów uczenia się sporządza się według wzoru określonego 
zarządzeniem Rektora uczelni.   
 

§14 
 

1. Od decyzji Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się   wnioskodawcy przysługuje 
prawo do wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. 
Potwierdzania Efektów Uczenia się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Uczelnianego Punktu Informacyjnego.   
 

3. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się podejmuje 
decyzję w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. 
 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu w sprawie potwierdzenia 
efektów uczenia się Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów 
Uczenia się kieruje do Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy w wyznaczonym terminie.   
 

§15 

1. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się włącza się do 
regularnego trybu studiów i zwalnia się z przedmiotów (modułów zajęć), które zostały 
zaliczone w procesie potwierdzania efektów uczenia się.   
    

2. Na wniosek studenta Rektor wydaje decyzję o zwolnieniu z zajęć zaliczonych w 
procesie potwierdzania efektów uczenia się oraz wyraża zgodę na odbywanie studiów 
według indywidualnego planu studiów, wyznaczając opiekuna naukowego. 
 

3. Zasady odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się określa regulamin studiów w uczelni.  

 

§16 

1. Przedmiotów (modułów zajęć) zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia 
się nie uwzględnia się przy ustalaniu średniej ocen ze studiów.   
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2. Zaliczenie przedmiotu (modułu zajęć) w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest 

dokumentowane w protokołach zaliczeń oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta. 
 

3. W suplemencie do dyplomu wymienia się nazwy przedmiotów (modułów zajęć) 
zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. 
 

4. Właściwy dziekanat prowadzi ewidencję przedmiotów (modułów zajęć) zaliczonych w 
procesie potwierdzania efektów uczenia się dla każdego rocznika studiów. Ewidencja 
zawiera: imię i nazwisko studenta, numer albumu, profil kształcenia, stopień studiów i 
rok, przedmiot, liczbę punktów ECTS. 

          

         Opłaty 

§17 

1. Uczelnia pobiera opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się. 
 

2. Wysokość opłat określa Rektor uczelni w formie zarządzenia. 
 

3. Opłatę za potwierdzenie efektów uczenia się wnioskodawca wnosi na rachunek 
bankowy uczelni przed przystąpieniem do procedury potwierdzania efektów uczenia 
się.  
 

4. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania w sprawie potwierdzania efektów 
uczenia się. 
 

5. Opłata za przeprowadzenie postępowania nie podlega zwrotowi w przypadku 
rezygnacji z przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się po złożeniu 
wniosku. 

 

Przepisy końcowe 

§18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

  

 


