Uniwersytet Rzeszowski
Potwierdzanie efektów uczenia się
Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim
Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych nabytych w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

I. KOMU MOGĄ BYĆ POTWIERDZONE EFEKTY UCZENIA SIĘ
1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia
zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie;
2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie
na studia drugiego stopnia;
3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w
przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie.
W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest
wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów
ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
II. JAK POTWIERDZIĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ ( PROCEDURA)
Etap 1
1) Złożenie wniosku przez kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektów
kształcenia oraz wymagany staż pracy zawodowej ( wniosek) w terminie do dnia poprzedzającego
dzień rozpoczęcia ramowego terminu rekrutacji. Wniosek składa się do Komisji Rekrutacyjnej lub
Dziekana Wydziału w przypadku gdy wstęp na studia jest wolny.
2) Uiszczenie opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się (w terminie do 7 dni od daty złożenia
wniosku) zgodnie z zawartą umową (wzór umowy).
3) Rejestracji w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym (w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ramowego
terminu rekrutacji)
Etap 2
Formalna ocena wniosku i ewentualne wezwanie do jego uzupełnienia
Etap 3
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Merytoryczna ocena wniosku przez komisję weryfikującą złożoną z minimum trzech nauczycieli
akademickich - specjalistów w obszarze tematycznym, którego dotyczy wniosek zakończona
sporządzonym protokołem i wydaniem zaświadczenia kandydatowi.
Postepowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się kończy się wystawieniem oceny za każdy
przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na wydziale kryteriami oceniania.
Student otrzymuje za moduł/przedmiot zaliczony w drodze potwierdzania efektów uczenia się
odpowiednią dla danych zajęć liczbę punktów ECTS.
Etap 4
Decyzję o przyjęciu na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się podejmuje komisja
rekrutacyjna na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia
się, po spełnieniu warunków rekrutacji / w przypadku kiedy wstęp na studia jest wolny decyzję o
przyjęciu podejmuje Dziekan.
III. OPŁATY
Wysokość opłat w roku akademickim 2017/2018 reguluje Zarządzenie nr 2/2017 Rektora ( link),
natomiast od roku akademickiego 2018/2019 Zarządzenie nr 1/2018 Rektora UR (link)
IV. LISTA KIERUNKÓW w UR NA KTÓRYCH BĘDĄ POTWIERDZANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Rekrutacja 2017/2018

WYDZIAŁ
Biologiczno-Rolniczy

Ekonomii
Filologiczny

Medyczny
Socjologiczno-Historyczny

KIERUNKI STUDIÓW
architektura krajobrazu
biologia
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technologia żywności i żywienie człowieka
ekonomia
filologia polska
filologia angielska
filologia germańska
filologia rosyjska
fizjoterapia
ratownictwo medyczne
archeologia
filozofia
historia
kulturoznawstwo
muzeologia
politologia
bezpieczeństwo wewnętrzne
praca socjalna
socjologia
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turystyka historyczna i kulturowa

Rekrutacja 2017/2018 - zwiń.

Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ

KIERUNKI STUDIÓW

Ekonomii

ekonomia

Filologiczny

filologia polska
filologia angielska
filologia germańska
Filologia rosyjska
dietetyka
fizjoterapia
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne
archeologia
filozofia
historia
kulturoznawstwo
muzeologia
politologia
praca socjalna
socjologia
turystyka historyczna i kulturowa

Medyczny

Socjologiczno-Historyczny

Rekrutacja 2016/2017 - zwiń.

KONTAKT
Ogólne informacje o procedurze - Dział Jakości i Akredytacji 17 872 1045
Doradztwo edukacyjne w zakresie podjęcia właściwego kierunku studiów - Biuro Karier 17 872 10 27

PODSTAWA PRAWNA
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Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim
Zasady zaliczania przedmiotów, których efekty zostały uznane w ramach procedury
potwierdzania efektów uczenia się.
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