Uchwała Nr CCCXC/2015
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 170e, art. 170f, 170g oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 j.t. z późn.zm, Senat uchwala, co następuje:

§1
Niniejsza uchwała określa:
- sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się ,
- zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się.
§2
Użyte w Uchwale określenia oznaczają:
1) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza
systemem studiów, w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, w szczególności:
w trakcie pracy zawodowej, działalności społecznej, wolontariacie, w ramach kursów, szkoleń
lub innych form rozwoju osobistego,
2) potwierdzenie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji i oceny wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych, o których mowa w ust. 1, który w przypadku stwierdzenia ich
zbieżności z efektami kształcenia zawartymi w programie kształcenia określonego kierunku,
poziomu i profilu kształcenia prowadzić może do zaliczenia części przedmiotów/modułów
określonych w tym programie, wraz z przypisanymi im punktami ECTS,
3) wnioskodawca – kandydat ubiegający się o potwierdzenie posiadanych efektów uczenia się.
§3

1. Potwierdzania efektów uczenia się dokonuje się na następujących kierunkach studiów
prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Biomedycyna
Dietetyka
Elektroradiologia
Fizjoterapia
Higiena stomatologiczna
Kosmetologia
Ratownictwo medyczne
Techniki dentystyczne
Zdrowie publiczne

– studia I stopnia;
- studia I stopnia;
– studia I i II stopnia;
- studia I i II stopnia;
– studia I stopnia;
- studia I i II stopnia;
- studia I stopnia;
- studia I stopnia;
- studia I i II stopnia.

2. O potwierdzenie efektów uczenia się mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający:
1) świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego –
w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia;
2) tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia - w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia II stopnia;
3) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
po ukończeniu studiów II stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny
kierunek studiów I lub II stopnia.
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§4
1. Organami wydającymi decyzje w procesie weryfikacji efektów uczenia się są:
1) w I Instancji - Uczelniana Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się.
W skład Komisji wchodzą:
a) Prorektor ds. Kształcenia – wiceprzewodniczący,
b) Pełnomocnik Rektora ds. Uznawania Efektów Uczenia się, powoływany
przez Rektora na okres kadencji Władz Uczelni – przewodniczący;
c) Dziekan każdego z wydziałów.
2) w II Instancji - Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Uznawania Efektów Uczenia się.
W skład Komisji wchodzą:
a) Rektor,
b) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący,
c) przedstawiciel Działu Jakości Kształcenia.
2. Komisje powoływane są na okres kadencji Władz Uczelni przez Rektora i zatwierdzane przez
Senat.
3. Uczelniana Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się podejmuje uchwały w składzie co
najmniej 3 osobowym: przewodniczący, wiceprzewodniczący i dziekan wydziału, na którym
prowadzony jest kierunek studiów, na który ubiega się wnioskodawca.
4. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.
§ 5
1. Wnioskodawca, przed złożeniem wniosku o uznanie posiadanych efektów uczenia się, ma
możliwość uzyskania informacji w Punkcie Konsultacyjnym u Koordynatora, powoływanego
przez Rektora spośród pracowników administracji Uczelni na okres kadencji Władz.
2. Koordynator kieruje wnioskodawcę do właściwego Doradcy, którym jest nauczyciel akademicki
lub pracownik administracyjny, powoływany przez właściwego Dziekana.
3. Doradca jest odpowiedzialny za wstępną ocenę posiadanych przez kandydata efektów uczenia
się pod kątem ubiegania się o ich zweryfikowanie w ramach odpowiedniego kierunku, poziomu
i profilu studiów.
§6

1. Wnioskodawca po uzyskaniu informacji, o których mowa w § 5, składa w Punkcie
Konsultacyjnym, formularz wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały wraz z kompletem dokumentów do weryfikacji oraz kserokopią
dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury na podstawie przedłożonych
dokumentów w wysokości ustalonej Zarządzeniem Rektora.
2. Procedura weryfikacji złożonych wniosków rozpoczyna się najpóźniej w dniu 28 lutego każdego
roku.
3. Dokumentami pozwalającymi zweryfikować i ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne nabyte w systemach uczenia się są w szczególności:
a) zaświadczenia potwierdzające uzyskanie ich w trakcie pracy zawodowej, wolontariatu lub
działalności społecznej,
b) dyplomy i zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń,
c) dokumenty potwierdzające uczestnictwo w pracach badawczych, projektowych lub innych,
które umożliwiły uzyskanie efektów uczenia się tożsamych z efektami kształcenia
o zaliczenie, których ubiega się wnioskodawca;
d) certyfikaty językowe,
e) inne dokumenty i dowody (np. wytwory pracy zawodowej lub hobbystycznej) potwierdzające
uzyskanie efektów uczenia się tożsamych z efektami kształcenia, o zaliczenie, których ubiega
się wnioskodawca.
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§7
1. W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia procedury, o której mowa w § 6 ust. 2, Dziekan właściwego
wydziału powołuje Asesorów spośród nauczycieli akademickich Wydziału – specjalistów danego
kierunku/modułu/grupy przedmiotów, w zależności od profilu kandydata aplikującego.
2. Asesorzy dokonują wstępnej weryfikacji efektów uczenia się na podstawie przedłożonych
przez wnioskodawcę dokumentów, nie później niż 2 miesiące od otrzymania wniosku,
przedkładając pisemne rekomendacje Uczelnianej Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia się,
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Asesor/Asesorzy w celu potwierdzenia wiedzy, umiejętności lub kompetencji wnioskodawcy,
które nie zostały zweryfikowane na podstawie przedłożonych dokumentów może wystąpić do
Dziekana o powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu teoretycznego
lub praktycznego. W skład komisji wchodzi 3 nauczycieli akademickich, w tym
Asesor/Asesorzy.

4. Przed powołaniem komisji koordynator zawiadamia wnioskodawcę o konieczności
wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury na podstawie egzaminu teoretycznego
lub praktycznego, w wysokości ustalonej Zarządzeniem Rektora.
5. Ocena zdobytych przez wnioskodawcę efektów uczenia się dokonywana jest na podstawie
zaliczenia bądź nie zaliczenia efektów uczenia się i przepisania odpowiedniej liczby punktów
ECTS, bez wystawiania ocen.
§8
1. Na podstawie pisemnych rekomendacji, o których mowa w § 7 ust. 2, Uczelniana Komisja
ds. Uznawania Efektów Uczenia się dokonuje weryfikacji posiadanych przez kandydata
deklarowanych we wniosku efektów uczenia się.
2. Komisja podejmuje decyzje w przedmiocie uznania posiadanych efektów uczenia się w zakresie,
w jakim odpowiadają one efektom kształcenia danego kierunku, poziomu i profilu studiów,
wskazując przedmioty/moduły, które mogą zostać kandydatowi zaliczone na tej podstawie wraz
z przypisaną do nich liczbą punktów ECTS.
3. Wzory decyzji stanowią Załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
§9
1. Przyjętym na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, w ramach limitu,

o którym mowa w § 13, może zostać wnioskodawca, w stosunku, do którego wydana
została decyzja o zaliczeniu, co najmniej 10% punktów ECTS z przedmiotów
kierunkowych przewidzianych do realizacji w całym toku studiów.
2. Wnioskodawca, który nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, może zostać przyjęty na
studia, przyjęci na studia w ramach rekrutacji prowadzonej na zasadach ogólnych, nie odbywają
w toku studiów zajęć, których efekty zostały zweryfikowane przez Uczelnianą Komisję ds.
Uznawania Efektów Uczenia się.
§ 10
W przypadku odmowy potwierdzenia efektów uczenia się kandydat może ubiegać się o ponowną ich
weryfikację w kolejnym roku akademickim, pod warunkiem nabycia nowych efektów uczenia się lub
udokumentowania posiadania dotychczasowych efektów uczenia się na poziomie wyższym niż
w poprzednim roku akademickim.
§ 11
1. Od decyzji Uczelnianej Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia się przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Uznawania Efektów Uczenia się
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się podejmuje decyzję
w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.
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§ 12
Tryb studiowania kandydatów przyjętych w ramach weryfikacji efektów uczenia się określa Regulamin
studiów.
§ 13
1. W ramach potwierdzenia efektów uczenia się Uczelnia rekrutuje w roku akademickim studentów
w liczbie do 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
2. Limity przyjęć w danym roku określa uchwała Senatu.
§ 14
Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów
uczenia się.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Drop

4

