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Uchwała I/11/2018 
Senatu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  

z dnia 5 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zasad przyjmowania kandydatów na studia  

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej 
na podstawie potwierdzania efektów uczenia się  

 
 
 

Na postawie art. 170 f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), Senat WSPiA Rzeszowskiej 
Szkoły Wyższej, uchwala co następuje:   
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Uchwała określa zasady, warunki, procedurę i skutki potwierdzania efektów uczenia 
się oraz sposób powoływania i działania komisji  weryfikujących efekty uczenia się.  

 
§ 2 

 
Postanowienia uchwały stosuje się do osób wnioskujących o przyjęcie na studia 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole 
Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. 

 
§ 3 

 
Rektor określa corocznie wykaz kierunków studiów, na które prowadzona jest 
rekrutacja z potwierdzaniem efektów uczenia się.   

 
§ 4 

 
Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1. Efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.  

2. 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.  

3. Efekty kształcenia – zasób, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów.  

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  
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i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych.  

5. Uczenie się zorganizowane instytucjonalnie – zorganizowany proces uczenia się 
wynikający z zaplanowanych działań pod względem celu i czasu nauki,  
w szczególności kursy i szkolenia w miejscu pracy, nauka języków obcych oraz 
uczenie się z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych.  

6. Uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie – uczenie się niezorganizowane 
pod względem celu i czasu, wynikające z działań związanych z pracą, życiem 
rodzinnym lub spędzaniem czasu wolnego, w szczególności nabywanie 
umiejętności zawodowych i społecznych.  

7. Portfolio – zbiór dokumentów wskazujących na uzyskanie efektów uczenia się,  
w szczególności: CV, certyfikaty, dyplomy, opinie, zaświadczenia.  

 
§ 5 

 
Potwierdzanie efektów uczenia się dotyczy przedmiotów/modułów przewidzianych 
programami kształcenia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej 
Szkole Wyższej. 
 

§ 6 
 

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia 
zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia.  
 

§ 7 
 

Z tytułu potwierdzania efektów uczenia się pobierane są opłaty, których wysokość 
określa Zarządzenie Rektora.  
 
 

II. Warunki i procedura potwierdzania efektów uczenia się 
 

§ 8 
 

1. Efekty uczenia mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:  
a) świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego –  

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie;  

b) 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;  

c) 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.  
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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.  

 
§ 9 

 
Kandydat ubiegający się o potwierdzanie efektów uczenia się składa następujące 
dokumenty:  
1) wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się z wykazem wybranych 

przedmiotów/modułów, których efekty będą podlegać weryfikacji; 
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których w § 8; 
3) inne niż wymienione w pkt 2 dokumenty wymagane od kandydata na studia  

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, określone w uchwale rekrutacyjnej; 
4) potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa § 7. 

 
§ 10 

 
Potwierdzania efektów uczenia się dokonuje Komisja ds. Weryfikacji Efektów 
Uczenia się, powołana przez Rektora (zwana dalej Komisją).  

 
§ 11 

 
Do zadań Komisji należy w szczególności:  
1) formalna ocena dokumentów przedłożonych przez osoby ubiegające się  

o potwierdzenie efektów uczenia się; 
2) wyznaczanie egzaminatorów dokonujących weryfikacji efektów uczenia się; 
3) podejmowanie decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się objętych 

wnioskiem, o którym mowa w § 9 pkt 1; 
4) określanie liczby punktów przypisanych do poszczególnych 

przedmiotów/modułów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się; 
5) sporządzanie list rankingowych osób według łącznej liczby punktów 

uzyskanych w procedurze potwierdzania efektów uczenia. 
 

§ 12 
 

Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Odwoławcza Komisja ds. 
Weryfikacji Efektów Uczenia się, powołana przez Rektora.  
 

§ 13 
 

Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w § 11 pkt 5,  wydawane są decyzje  
o przyjęciu kandydatów na studia przez właściwe Komisje Rekrutacyjne,  
w terminach określonych w uchwale rekrutacyjnej. 
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§ 14 
 

1. Przyjmowanie kandydatów na studia z potwierdzeniem efektów uczenia 
następuje w ramach limitów przyjęć ustalanych Zarządzeniem Rektora,  
z uwzględnieniem ust. 2.  

2. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy 
zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  
w wyniku potwierdzenia efektów uczenia, nie może być większa niż 20% ogólnej 
liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.  

 
 

III. Skutki potwierdzania efektów uczenia się 
 

§ 15 
 

Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia odbywają studia 
w ramach indywidualnego toku – zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów 
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej.  
 

§ 16 
 

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej 
niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego 
kierunku, poziomu i profilu kształcenia.  
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 17 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą, decyzje podejmuje Rektor.  
 

§ 18 
 

Uchwała obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Wyższej 
Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej od roku akademickiego 
2019/2020.  
 

 
 

 
 

 
       PRZEWODNICZĄCY SENATU  

 WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 
 

 
prof. Jerzy Posłuszny 

 
 


