
 

 

 

 

 

 

 

1. Cel Określenie zasad potwierdzania efektów uczenia się w WSKFiT 
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom 
ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, 
poziomie i profilu. 
 

2. Przedmiot Opis procesu zasad potwierdzania efektów uczenia się w zakresie 
odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie 
studiów  dla osób zgłaszających się do Punktu Rekrutacyjnego 
WSKFiT. 
 

3. Zakres i warunki  
wykonywania 

Obejmuje osoby zgłaszające się do Punktu Rekrutacyjnego WSKFiT w 
celu potwierdzenia efektów uczenia się. 
Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 
1)dokumenty , o których mowa w art.69 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 
poz.1668 z późn. zm. ) i co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 
pierwszego stopnia na kierunku administracja oraz wychowanie 
fizyczne); 
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 na studia pierwszego 
stopnia na kierunku administracja i wychowanie fizyczne; 
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 na kierunek wychowanie fizyczne; 
4)kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 3 lata 
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku 
ubiegania się na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego 
stopnia. 
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4. Osoby biorące 
udział w procesie 

- pracownicy Punktu Rekrutacyjnego WSKFiT, 
- członkowie Komisji ds. organizacji potwierdzania efektów uczenia 
się; 
Do zadań Komisji ds. organizacji potwierdzania efektów uczenia się 
należą wszystkie działania dotyczące organizacji procesu 
potwierdzania efektów uczenia się. 
- członkowie Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na 
odpowiednim kierunku; 
Do zadań Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się należy: 
1)ocena formalna wniosku, 
2)weryfikacja efektów uczenia się na podstawie złożonej 
dokumentacji, 
3)przeprowadzenie sprawdzianów teoretycznych lub praktycznych z 
danego przedmiotu, 
4)wystawienie ocen z weryfikacji efektów uczenia się, 
5)sporządzenie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się, 
6)wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej po dokonaniu 
weryfikacji efektów uczenia się, 
7)wystawienie oceny z przedmiotu stanowiącego przedmiot 
weryfikacji efektów uczenia się, 
8)przekazanie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się  
Dziekanowi odpowiedzialnemu za kierunek studiów. 

5. Kolejne etapy 
postępowania - 
terminy 

- zgłaszanie się chętnych kandydatów, którzy chcą potwierdzić efekty 
uczenia się do Punktu Rekrutacyjnego, 
- złożenie wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z 
dokumentami pozwalającymi ocenić wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne wnioskodawcy, 
- sprawdzenie pod względem formalnym złożonych dokumentów 
przez Komisję ds. organizacji potwierdzania efektów uczenia się, 
- powołanie Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się, 
- przekazanie dokumentów Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia 
się,  
- w przypadku uznania przez Komisję ds. weryfikacji efektów uczenia 
się wniosku o potwierdzenie uczenia się za niekompletny, 
wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie na wezwanie komisji 
do uzupełnienia wniosku  
- w przypadku uzasadnionych wątpliwości Komisji w zakresie 
posiadanych przez wnioskodawcę efektów uczenia się , członkowie 
Komisji mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą i zastosować 
dodatkowe narzędzia oceny efektów uczenia się, 
- Komisja po analizie złożonych dokumentów ustala sposób 
potwierdzenia efektów uczenia się, o których zaliczenie ubiega się 
wnioskodawca. Ustala się formę sprawdzianu wiedzy i umiejętności 
kandydata. Sprawdzian może mieć charakter teoretyczny , jak i 
praktyczny ( egzamin ustny, egzamin pisemny, zadania zawodowe na 
zaliczenie praktyki zawodowej itp.)bądź Komisja może odstąpić od 
przeprowadzenia sprawdzianów, 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  - Komisja ustala z kandydatem zakres i termin przeprowadzenia 
konkretnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności kandydata oraz 
kompetencji, 
 - Komisja sporządza protokół dokumentujący przebieg i wyniki 
potwierdzenia efektów uczenia się, odpowiadających efektom 
uczenia się określonym dla rozpatrywanego przedmiotu, 
- Komisja przekazuje protokół z weryfikacji efektów uczenia się 
Dziekanowi odpowiedzialnemu za kierunek studiów, 
- Dziekan podejmuje ostateczna decyzję o przyjęciu kandydata w 
wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 
- wnioskodawca po potwierdzeniu efektów uczenia się zgłasza się do 
Punktu Rekrutacyjnego WSKFiT. 
 
Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia 
się będzie realizowała indywidualny plan studiów określony  przez 
Dziekana i ostatecznie ustalony przez Senat WSKFiT. 
 
W przypadku podjęcia studiów przez takiego kandydata, oceny 
uzyskane na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się , są 
wliczane do średniej ocen ze studiów. Informacja o zaliczeniu 
przedmiotu na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się będzie 
umieszczona w suplemencie dyplomu. 
 
O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia 
efektów uczenia się. 
 
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie 
więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych 
programem studiów. 
 
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. Załączniki – 
dokumenty 
związane z 
procedurą 

Załącznik 1 – Wniosek o potwierdzenie ( uznanie ) efektów uczenia 
się  
Załącznik 2 – Protokół z weryfikacji efektów uczenia się  
 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

                                                                    Dziekan  

 

..…………..………..……………………………… 
(kierunek studiów) 

Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki 

      im. H. Konopackiej w Pruszkowie 

 

 

Wniosek  

 

o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym  

 lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów 

 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

 

    1. Imię:........................................................................ 

 

    2. Nazwisko:................................................................ 

 

    3. PESEL:.................................................................... 

    4. Adres: 

 a. Ulica:................................................................ 

 b. Numer domu / mieszkania............................. 

 c. Kod pocztowy:................................................. 

 d. Miejscowość:................................................... 

    5. Dane kontaktowe: 

 a. Numer telefonu................................................ 

 b. Adres e-mail:................................................... 

II. 

Proszę o uznanie przedmiotu/ów…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

liczba punktów ECTS …………………………………………………………………………. 

realizowanego/realizowanych na studiach ………. stopnia kierunku ………….……………… 

 

 

 

Z poważaniem 

 

………………………………….. 

                                                                                                Data i podpis wnioskodawcy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. ………………………………..……... 

2. ………………………………………. 

3. …………………………………….… 

4. ………………………………………. 

5. ……………………………………… 

 

 

 

 

IV. 

Oświadczenie do wniosku 

 

Oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dokumenty są prawdziwe. 

Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

       .............................................................. 

        Data i podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

           Załącznik 2 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

z weryfikacji efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym  

 lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów 

 

 

 

……………………………………… urodzony …………………………………………..…. 

      imię nazwisko                                                                    miejscowość , data 

przystąpił w dniu ………………………………… przed Komisją ds. weryfikacji efektów 

uczenia 

 

się w składzie: 

przewodniczący: …………………………………………………….……………..…… 

członek komisji: ……………………………………………………………………..….. 

członek komisji: ……………………………………………………………………….… 

członek komisji: ……………………………………………………………………….… 

 

do potwierdzania efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym lub 

niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów 

dla przedmiotu………………………….……………………....................................... 

………………………………………………………………………….……….……………… 

nazwa przedmiotu i liczba punktów ECTS 

na kierunku: 

…………………………………………………………………………………........................ 

specjalności:…………………………………………………………………………………… 

stopniu:……………………, profilu:……………………………………………………..….. 

realizowanego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w 

Pruszkowie. 

 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się objęła: 

 

Przedmiot: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Opis efektów 

uczenia się 

zdefiniowanych 

dla przedmiotu 

 

Odniesienie do efektów  uczenia 

się zdefiniowanych dla przedmiotu 

na podstawie efektów uczenia się 

nabytych w systemie 

zorganizowanym  

lub niezorganizowanym 

instytucjonalnie poza systemem 

studiów 

Metody weryfikacji 

(egzamin, projekt, 

ćwiczenia, test, 

zadanie itp.) 

Ocena 

efektu 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

    

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się postanowiła 

potwierdzić/nie potwierdzić, że efekty uczenia się osiągnięte przez kandydata w procesie 

uczenia się poza systemem studiów odpowiadają wszystkim efektom uczenia się 

wnioskowanego przedmiotu. 

 

 

Ocena końcowa dla przedmiotu: ............ (………………………………………) 

                                                                                            słownie 

 

 

 

Podpis członków Komisji:     Podpis Przewodniczącego 

Komisji: 

           

......................................... 

 

........................................ 

 

......................................... 

   .............................................. 

 
 
 
 
 
 


