
WP-A UAM Przyjęcie na studia w ramach potwierdzania efektów uczenia się poza 

edukacją formalną 

 

Efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych uzyskiwanych w 

procesie uczenia się poza systemem studiów. 

 

Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku lub specjalności studiów, poziomie 

i profilu kształcenia uprawniona jest podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu 

posiadająca co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia. W przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów - podstawowa 

jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 

doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten 

kierunek studiów. 

Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną potwierdza się w zakresie odpowiadającym 

efektom kształcenia zdefiniowanym w modułach kształcenia danego kierunku lub specjalności, 

poziomu, profilu i formy studiów prowadzonych na wydziale, w aktualnym cyklu kształcenia 

określonym przez program kształcenia. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można 

zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu 

kształcenia. Po przyjęciu na studia, potwierdzenie efektów uczenia się może spowodować 

skrócenie okresu odbywanych studiów bądź zmniejszenie ich intensywności. 

 

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 studia jednolite 

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; 

4. 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. 

 

Kandydaci ubiegający się o uznanie efektów uczenia się, mogą złożyć odpowiedni wniosek nie 

później niż do dnia 31 marca 2018 roku.  

Za potwierdzanie efektów uczenia się uczelnia pobiera opłaty: opłatę manipulacyjną oraz kwotę 

będącą sumą opłat za przedmioty wskazane we wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 

Informacje o szczegółowych zasadach i warunkach potwierdzania efektów uczenia się można 

znaleźć w Uchwale nr 234/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z 

Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się oraz 

w Zarządzeniu nr 488/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.  

 Załącznik do zarządzenia JMR nr 488/2015/2016 - wzór wniosku o potwierdzenie efektów 

uczenia się w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia na UAM. 

https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/uchwaly-senatu/uchway-z-roku-2015/uchwaa-nr-23420142015-senatu-uam-z-dnia-29-czerwca-2015-r.-w-sprawie-organizacji-potwierdzania-efektow-uczenia-si
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/uchwaly-senatu/uchway-z-roku-2015/uchwaa-nr-23420142015-senatu-uam-z-dnia-29-czerwca-2015-r.-w-sprawie-organizacji-potwierdzania-efektow-uczenia-si
http://wa.amu.edu.pl/wa/files/Zarzadzenie_Rektora_nr_488_2015_2016_z_dnia_29_lutego_2016.pdf
http://wa.amu.edu.pl/wa/files/Zarzadzenie_Rektora_nr_488_2015_2016_z_dnia_29_lutego_2016.pdf
http://wa.amu.edu.pl/wa/files/Zalacznik_nr1_wniosek_o_potwierdzenie_Zarzadzenie_Rektora_nr_488_2015_2016_z_dnia_29_lutego_2016.docx
http://wa.amu.edu.pl/wa/files/Zalacznik_nr1_wniosek_o_potwierdzenie_Zarzadzenie_Rektora_nr_488_2015_2016_z_dnia_29_lutego_2016.docx


Informacji na temat potwierdzania efektów uczenia się udzielić może Biuro Rady ds. Jakości 

Kształcenia UAM - https://brjk.amu.edu.pl/uszjk/uczelniany-system-zarzadzania-jakosci-

kszt...  

 

 

https://brjk.amu.edu.pl/uszjk/uczelniany-system-zarzadzania-jakosci-ksztalcenia/biuro-rady-ds.-jakoci-ksztacenia
https://brjk.amu.edu.pl/uszjk/uczelniany-system-zarzadzania-jakosci-ksztalcenia/biuro-rady-ds.-jakoci-ksztacenia

