
Uchwała Nr 8 6 / 2 0 1 9 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 23 września 2 0 1 9 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 
uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegając ;^ się o przyjęcie na określony 

kierunek, poziom i profil kształcenia. 
Na podstawie: 
1) ar t 28 usL 1 pkt 13, ar t 69, arL 71, a r t 72 oraz ar t 79 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1668), dalej PSWiN 
2) a r t 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie w)^sz3nTi i nauce (Dz.U. 2018 poz. 
1669); 
3) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 6 4 Lj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ,2245 , z 

2019 r. poz. 534), dalej ustawa o ZSK 

uchwala się, co następuje 
Senat Gdańskiego Uniwers3rtetu Medycznego przyjmuje 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. 
§1 Przepisy ogólne: 

1. Regulamin określa sposób i zasady potwierdzania efektów uczenia się, w tym tryb powoływania Wydziałowej 
Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się oraz procedury postępowania w sprawie potwierdzania 
efektów uczenia się. 

2. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się. 
3. Przepisy Regulaminu stosuje się do potwierdzania efektów uczenia się na studiach I i II stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich 
4. Uczelnia z ts^iłu postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się pobiera od wnioskodawcy 

opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. 
§2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Efekty uczenia się, o których mowa w art 4, pkt. 4 ustawy o ZSK; 
2. Punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych 

jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się; 
3. Program studiów - program studiów w rozumieniu PSWiN; 
4. Edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty 

systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach programów, 
które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 
podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 PSWiN albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 
10 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,1560 i 1669); 

5. Edukacja pozaformalna - kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do 
uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 4; 

6. Wnioskodawca - kandydat na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medyczn)mi (GUMed) ubiegający się 
0 potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. 

§ 3 
Ustalenia organizacyjno-wdrożeniowe: 
1. Program studiów objęty procedurą potwierdzania efektów uczenia się jest zatwierdzony przez Senat GUMed 

1 dostępny na stronie internetowej www.bip.gumed.edu.pl. 
2. Efekty uczenia się uzyskane poza edukacją formalną nie są potwierdzane dla programów studiów, w których 

uwzględnia się standardy kształcenia. 
3. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

1) świadectwo dojrzałości i d3Tjlom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, i co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego - w przypadku ubiegania się o prz3^ęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie; 

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 

http://www.bip.gumed.edu.pl


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 o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie; 

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; 

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie 
na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS prz3TJisanych 
do zajęć objętych programem studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na 
podstawie potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na 
tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Limit przyjęć w ramach potwierdzania efektów uczenia się jest 
ustalany na rok akademicki. 

6. Uczelnia nie tworzy „skróconych" programów kształcenia dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się, ani też odrębnych grup studentów kształcących się wg odrębnego programu studiów. 
Osoby prz5^ęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są włączone do regularnego trybu 
studiów. 

§ 4 
Komis)e prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się: 
1. Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się oraz o przyjęciu na studia podejmuje Wydziałowa 

Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, którą powołuje, na wniosek Dziekana, odpowiednia Rada 
Wydziału na okres kadencji Władz Wydziału. Komisja może być poszerzona o specjalistów zaangażowanych 
w prowadzenie kierunku studiów. 

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 
3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decj^ję podpisuje przewodniczący 

komisji. 
4. Od decj^ji komisji przysługuje odwołanie do rektora. 
5. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 

§ 5 
Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się: 
1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiąc3mi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
2. Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne wnioskodawcy nabyte w systemach edukacji formalnej i nieformalnej takie jak: 
1) świadectwo dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie; 
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pełne na poziomie 5, 6 bądź 7 zgodne z Polską Rama 

Kwalifikacji; 
3) świadectwa pracy zawodowej; 
4) inne dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe. 
3. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wjmiaganymi załącznikami składane są przez 

wnioskodawcę w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału w terminie do 30 maja roku akademickiego 
poprzedzającego rok akademicki, w któiym wnioskodawca miałby rozpocząć kształcenie. 

4. W przypadku uznania przez Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się wniosku o 
potwierdzenie efektów uczenia się za niekompletny wnioskodawca zobowiązany jest, na wezwanie komisji, 
do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pisma, pod rygorem odrzucenia wniosku. 

5. Po analizie złożonych dokumentów przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia 
się ustala termin egzaminów z zajęć, o któiych zaliczenie ubiega się wnioskodawca. 

6. Egzaminy, o których mowa w ust. 5, przeprowadzają Wydziałowe Komisje ds. Potwierdzania Efektów Uczenia 
się i one ustalają zakres tematyczny poszczególnych egzaminów. 

7. Wynik egzaminów jest ustalany jako pozytywny lub negatjwny, zgodnie z regulaminem studiów. Wynik 
pozytywny oznacza potwierdzenie odpowiednich efektów uczenia się poprzez zaliczenie zajęć, które te efekty 
realizują. Negatywny wynik egzaminu lub nieprzystąpienie do niego skutkuje negatywnym rozpatrzeniem 
wniosku. 



8. Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się potwierdza lub nie potwierdza efekty uczenia 
się na podstawie wyniku egzaminu. Pozytywna decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się może zostać 
podjęta w przypadku uzyskania wyniku z egzaminu na poziomie minimum 30 % maksymalnej do zdobycia 
liczby puntóów. 

9. Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się tworzy listę rankingową w oparciu o liczbę 
potwierdzonych punktów ECTS. 

§6 
Odwołanie: 
Od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się przysługuje prawo wniesienia odwołania 
do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziałowej 
Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się. 

§ 7 
Dokumentowanie efektów uczenia się przez wnioskodawcę: 
Wnioskodawca może ubiegać się o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, jeśli 
przedstawił cert3rfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, 
w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony do nakładu pracy niezbędnego do 
uzyskania zakładanych efektów uczenia się uzyskanych w systemie studiów, a ponadto istnieje zbieżność 
programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się 
wnioskodawca. 

§8 
Wnioskodawca może ubiegać się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów, jeśli: 
1. Przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczeń życiowych 

i zawodowych, zbieżnych z efektami uczenia się wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się 
wnioskodawca; 

2. Przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych doświadczeń 
podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są zbieżne z efektami uczenia się 
wskazanjrmi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca; 

3. Uczestniczył w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych i uzyskał zgodę nauczyciela 
akademickiego kierującego tymi pracami oraz jeśli udział w tych pracach zapewnia uzyskanie efektów 
uczenia się z efektami zbieżnymi z efektami wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się 
wnioskodawca; 

4. Przedstawił inne udokumentowane efekty uczenia się zbieżne z efektami wskazanymi w opisie zajęć, 
o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca. 

§ 9 
Skutki potwierdzenia efektów uczenia się: 
1. Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się dokumentuje potwierdzenie efektów uczenia się 

wydając decyzję, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
2. Wnioskodawca po pozytjmmjan przejściu procedury rekrutac)onej i uzyskaniu statusu studenta, korzysta 

z potwierdzonych efektów uczenia się. 
3. Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się prz)^naje wnioskodawcy prawo do studiowania 

z uwzględnieniem potwierdzonych efektów uczenia się. 
4. Jeżeli zaliczenie dotyczyło zajęć kończących się zgodnie z programem studiów oceną wpisuje się ją do 

dokumentacji przebiegu studiów. 
5. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się. 
§ 1 0 

1. Traci moc Uchwała nr 26/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzanie regulaminu potwierdzania efektów 
uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie po za systemem studiów. 

2. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

§11 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

P ięzący Senatd GUltaed 

prof. d^ haK Marcin Gruchała 
J Rektor 


