
Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się 

w Instytucie Matematyki UP 

 

Podstawa prawna 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2018 „Prawo o szkolnictwie wyższym” przyjęcie na studia 

może nastąpić poprzez potwierdzenie efektów uczenia się.  

1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi na studia pierwszego stopnia 

lub jednolite studia magisterskie posiadającemu jeden z następujących dokumentów:  

  świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach 

o systemie oświaty;  

 świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

 świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty;  

 świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);  

 świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);  

 świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o 

wzajemnym uznawaniu wykształcenia;  

 świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.  

oraz: 

 co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego  

 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) , 

a w przypadku kolejnych studiów pierwszego stopnia lub kolejnych jednolitych studiów 

magisterskich: 



 kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 

po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 

2. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi na studia drugiego stopnia  

posiadającemu: 

 dyplom ukończenia studiów 

oraz: 

 kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, 

a w przypadku kolejnych studiów drugiego stopnia: 

 kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 

po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 

3. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów 

ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.  

4. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.  

5. 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. 

 

Regulamin Instytutu Matematyki UP potwierdzania efektów uczenia się  

na rok akademicki 2020/21 
 

1. Do końca 15-go maja 2020 r. na stronie internetowej IM UP zamieszczany jest regulamin 

IM UP potwierdzania efektów uczenia się wraz z aktualną ofertą edukacyjną oraz listą 

modułów kształcenia efektów uczenia się dla danego kierunku studiów. 

2. W terminie do końca maja 2020 r. kandydat składa w sekretariacie Instytutu Matematyki 

następujące dokumenty: 

a. Wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (załącznik nr 1) wraz z 

wypełnionym załącznikiem nr 2 i dokumentacją, 

b. Świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie) lub dyplom ukończenia studiów (kandydaci na studia 

drugiego stopnia) , 

c. Kopię dokumentu tożsamości 

d. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe:  

o 5-letnie (kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie) , 

o 3-letnie (kandydaci na studia drugiego stopnia); 

w szczególności:  

 dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska, 

  opis doświadczenia zawodowego, 



 dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy 

zdane poza systemem szkolnictwa wyższego. 

e. Potwierdzenie dokonanej opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora UP  

3. Dostarczone dokumenty przekazywane są do Komisji ds. Certyfikacji IM, która na ich 

podstawie w ciągu 2 tygodni przygotowuje opinię: 

a. które z wymienionych przez kandydata efekty uczenia się  powinny zostać 

potwierdzone, a które nie, 

b. o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na studia, 

c. na który semestr studiów powinien zostać przyjęty kandydat (w przypadku 

pozytywnej opinii o przyjęciu na studia).  

4. Na podstawie opinii Komisji ds. Certyfikacji do końca czerwca Rada Instytutu Matematyki 

podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na studia oraz o wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się. W przypadku przyjęcia kandydata na studia Rada 

Instytutu podejmuje decyzję, na który semestr studiów zostaje przyjęty kandydat.   

5. Komisja ds. Certyfikacji IM informuje kandydata o decyzji Rady Instytutu w ciągu 5 dni 

roboczych.  

6. Kandydatowi przysługuje odwołanie od otrzymanej decyzji, które należy złożyć do końca 

lipca w IM. Wówczas Komisja ds. Certyfikacji ustala termin egzaminu kandydata celem  

potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się.  

7. W przypadku przyjęcia kandydata na studia, Dyrektor ds. Dydaktycznych IM wyznacza 

tutora, który wraz z Dyrektorem ds. Dydaktycznych IM opracowuje indywidualny plan 

studiów dla przyjętego kandydata. Plan ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Instytutu 

do końca września 2020 r. 

8. Student przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się 

studiuje według indywidualnego planu studiów pod opieką tutora. 

9. W skład Komisji ds. Certyfikacji wchodzi trzech pracowników Instytutu Matematyki: 

Dyrektor ds. Dydaktycznych IM, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego tej 

Komisji, oraz dwóch pracowników IM co najmniej w stopniu doktora, których wybiera 

Rada Instytutu na okres 3 lat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Kraków, dnia…………………… 

 

Wniosek kandydata na studia o potwierdzenie efektów uczenia się  

 

1. Dane osobowe kandydata: 

 Imiona…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………. 

 PESEL………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adres………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nr telefonu……………………………………………………………………………………………………… 

 Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………. 

2. Informacja o programie kształcenia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat 

 Kierunek studiów…………………………………………………………………………………………….. 

 Profil kształcenia: ogólnoakademicki/praktyczny * 

 Poziom kształcenia: studia pierwszego/drugiego stopnia * 

 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne * 

3. Moduły kształcenia, o zaliczenie których wnioskuje kandydat w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się: ** 

 Nazwa modułu 1: ……………………………………………………………………………………………. 

 Nazwa modułu 2: ……………………………………………………………………………………………. 

 Nazwa modułu 3: ……………………………………………………………………………………………. 

 Nazwa modułu 4: ……………………………………………………………………………………………. 

 Nazwa modułu 5: .……………………………………………………………………………………(itd.) 

 

 

 

……………………………………………………. 

podpis kandydata na studia     

 

 

 

 

_________________________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić 
** W załączniku do wniosku (Załącznik nr 2) kandydat powinien odnieść się do 
poszczególnych efektów kształcenia oraz wszystkich efektów kształcenia wymienionych w 
opisie danego modułu.  



Załącznik nr 2 
 

Kraków, dnia……………… 
 

Załącznik do wniosku kandydata na studia o potwierdzenie efektów uczenia się, 
odnoszących się do efektów kształcenia określonych dla wskazanych przez kandydata 

modułów kształcenia 
 

1. Imię i nazwisko kandydata………………………………………………………………………………………….. 
2. Nazwa modułu 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Efekt kształcenia 1: …………………………………………………………………………………………. 
Uzasadnienie osiągnięcia ww. efektu: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Efekt kształcenia 2: …………………………………………………………………………………………. 
Uzasadnienie osiągnięcia ww. efektu: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (itd.) 
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie ww. efektów:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa modułu 2:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Efekt kształcenia 1: …………………………………………………………………………………………. 
Uzasadnienie osiągnięcia ww. efektu: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Efekt kształcenia 2: …………………………………………………………………………………………. 
Uzasadnienie osiągnięcia ww. efektu: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (itd.) 
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie ww. efektów:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa modułu 3: (itd.) 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 

podpis kandydata na studia     


