
Potwierdzanie efektów 
uczenia się

mgr inż. Damian Kędziora
Kierownik Działu Studiów i Doskonalenia Zawodowego PWSZ im J.A. Komeńskiego w Lesznie



System Szkolnictwa Wyższego i miejscu PWSZ 
w tym systemie:
• Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym wprowadza dwa profile kształcenia:

• Profil ogólnoakademicki - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć
powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy
założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS
obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy;

• Profil praktyczny - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące
zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,
realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w
punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i
kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są
prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza
uczelnią.



PWSZ – profil praktyczny

• Minimum 3 miesiące praktyk w toku studiów (PWSZ Leszno – 4 miesiące).

• Moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, 
którym przypisano minimum 50 PKT ECTS, służące zdobywaniu przez 
studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

• Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są 
prowadzone:
• w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności gospodarczej,

• w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności 
praktycznych przez studentów,

• przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza 
uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.



Wymogi prawne:

• Art. 170f. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

Senat uczelni określa organizację potwierdzania efektów uczenia się, w
tym:

• 1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;

• 2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty
uczenia się.



• Art. 170g. 

1. 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 lub jednolite studia magisterskie;

• 2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co
najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego 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 po ukończeniu
studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w
przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów
pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.



2. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych
przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest
wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia
zawodowego.

3. 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.

4. 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.



Co to oznacza w praktyce?

• Pracownik posiadający maturę i co najmniej 5-cio letnie
doświadczenie zawodowe zgłasza się do Biura Rekrutacji z informacją
o chęci skorzystania z możliwości potwierdzenia efektów uczenia się
osiągniętych poza systemem formalnym.

• Kandydatowi na studia zostaje przydzielony koordynator, który będzie
pomagał mu w przygotowaniu wniosku o potwierdzenie efektów
uczenia się.

• Złożony wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi nabyte
kwalifikacje trafia do komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się,
która weryfikuje wniosek.



• Nieuznanie, uznanie części lub całości efektów uczenia się, o które
wnioskował kandydat na studia – wydanie decyzji administracyjnej

• Ustalenie indywidualnej ścieżki kształcenia dla kandydata.



Możliwe ścieżki kształcenia:

• Skrócenie toku studiów – ustalenie indywidualnego planu studiów z
możliwością skrócenia okresu studiowania do czasu niezbędnego dla
uzupełnienia brakujących efektów kształcenia.

• Zmniejszenie intensywności spotkań – wskazanie w planie studiów
zajęć, w których student nie będzie zobowiązany uczestniczyć.



Kierunki na których możemy prowadzić 
potwierdzanie efektów:
• Rolnictwo.

• Mechanika i budowa maszyn.

• Wychowanie fizyczne.



Dziękuję za uwagę!

damian@pwsz.edu.pl


