Załącznik nr 5 do Protokołu nr 3/2018-2019
z posiedzenia Senatu VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie w dniu 23 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 5
Senatu VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie: sposobu potwierdzania efektów uczenia się
Działając na podstawie art. 28. ust. 1. pkt. 13). ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1660 z późn. zm.) oraz § 9. pkt. 10). Statutu Uczelni, Senat VIAMODA Szkoły
Wyższej określa sposób potwierdzania efektów uczenia się:
1. Studentom mogą być potwierdzone efekty uczenia się uzyskane poza systemem studiów.
2. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza
systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku,
poziomie i profilu, jeżeli posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach.
3. Potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się po złożeniu w Biurze Obsługi Studenta
wniosku w terminie do 31 sierpnia.
4. Wraz z wnioskiem kandydat składa dokumenty potwierdzające osiągnięte efekty uczenia
się:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany
w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na
studia pierwszego stopnia;
2) potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego;
3) inne dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się, w tym:
a) zakres obowiązków służbowych i dokumenty potwierdzające realizowane zakresy
zadań i wykonanych projektów;
b) poświadczenie ukończenia kursów, szkoleń, certyfikat językowy;
c) inne dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się zbieżnych z efektami
uczenia się przypisanymi do przedmiotów, o których zaliczenie ubiega się kandydat.
5. Efekty uczenia się uzyskane poza systemem studiów są potwierdzane w zakresie
odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, efekty uczenia się
mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego i następujące dokumenty: świadectwo
dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany
w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na
studia;
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
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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);
3) 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.
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.
Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje komisja weryfikacyjna, powołana przez
rektora.
Od decyzji komisji weryfikacyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
O kolejności przyjęcia na studia decyduje kolejność złożenia wniosku o potwierdzenie
efektów uczenia się.
Za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się pobierane są opłaty
określone w zarządzeniu rektora.
Studenci, którzy zostaną przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
realizują studia według indywidualnej organizacji studiów.
Rektor wyznacza każdemu studentowi opiekuna dydaktycznego spośród nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uczelni, który nadzoruje realizację toku studiów przez
studenta.
Opiekun dydaktyczny w porozumieniu z właściwym prorektorem i studentem ustala:
1) przedmioty, które powinien zaliczyć student, w oparciu o wynik pracy komisji
weryfikującej efekty uczenia się,
2) terminy zaliczenia przedmiotów, o których mowa w pkt. 1).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz właściwe przepisy wewnętrzne
VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.
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