
 

Uchwała Nr 12 
Rady Wydziału Rehabilitacji  

Akademii Wychowania Fizycznego  
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 12 kwietnia 2016 r. 
 
 

w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale  
  Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
  w Warszawie. 

 
 
Na podstawie art. 170 f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 
jednolity: Dz.U. z 2014 r poz. 1198 oraz Uchwały Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Rada Wydziału Rehabilitacji uchwala następujące 
zasady potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa: 
 

 
§ 1 

 
1. Proces potwierdzania efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez Wydział formalnego 

procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu 
przyjęcie jej na studia w AWF Warszawa na Wydziale Rehabilitacji. 

2. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 
1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – 
w przypadku ubiegania się o przyjęcia 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. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w 
programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

4. Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (WKPEUs) na 
okres kadencji. Dziekan dokonuje również zmian w Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania 
Efektów Uczenia się podczas trwania kadencji organów Uczelni. 

5. Skład WKPEUs powinien być pięcioosobowy, w tym wyznaczony przewodniczący i sekretarz.  
6. Do zadań WKPEUs należy identyfikacja efektów uczenia się - przeprowadzenie rozmowy 

rekrutacyjnej i analiza złożonych przez aplikującego dokumentów na podstawie, czego osoba 
chcąca potwierdzić efekty uczenia się, zostanie ukierunkowana pod kątem określonego kierunku 
studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz ustalenie zakresu egzaminów weryfikujących. 
WKPEUs wydaje decyzję o dopuszczeniu/nie dopuszczeniu do egzaminów walidacyjnych. 

7. Proces potwierdzania efektów uczenia się ma na celu weryfikację faktycznych umiejętności, 
kompetencji oraz wiedzy merytorycznej wnioskodawcy, a nie wyłącznie przedłożonych przez 
wnioskodawcę dokumentów. Dokumenty i rozmowa mogą jedynie ukierunkować weryfikację 
efektów uczenia się pod kątem określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. 
Przyjmuje się, że do uznania efektu uczenia się wnioskodawca powinien przedłożyć od 2 do 3 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie deklarowanego efektu uczenia się. 

8. WKPEUs powołuje Komisję Egzaminacyjną, która składać się będzie minimum z dwóch 
członków WKPEUs oraz wnioskuje do Dziekana o powołanie egzaminatora - specjalisty z 
modułu/przedmiotu, którego będzie dotyczyć potwierdzanie efektów. 

9. Komisja egzaminacyjna spośród powołanych osób ustala przewodniczącego i sekretarza oraz 
przeprowadza egzamin. 

10. Komisja Egzaminacyjna dokonuje szczegółowej ewaluacji efektów uczenia się, tj. sprawdzenia 
czy osoba ta uzyskała efekty w stopniu umożliwiającym zaliczenie jej określonych zajęć czy grup 
zajęć, wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS w przypadku przyjęcia jej na studia (z 
wyłączeniem języka obcego).  

11. Zaliczenie danego przedmiotu lub modułu (zbioru efektów kształcenia) w trybie walidacji efektów 
uczenia się polega na wpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną w protokole z egzaminu 



 

walidacyjnego z przedmiotu (modułu) określenia „Potwierdzone” oraz odpowiadającej 
przedmiotowi lub modułowi w programie kształcenia liczby punktów ECTS, a następnie wpisaniu 
tych informacji do Arkusza Oceny Zgodności efektów. Protokoły przekazuje do 
przewodniczącego WKPEUs. 

12. Na podstawie wypełnionego Arkusza Oceny Zgodności wydawana jest przez Wydziałową 
Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się decyzja o potwierdzeniu/niepotwierdzeniu zbioru 
efektów uczenia się oraz zaliczeniu/niezaliczeniu danego przedmiotu lub modułu i odpowiadającej 
mu liczby punktów ECTS na poczet kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu 
studiów. 

13. Pozytywna decyzja komisji wydziałowej o potwierdzeniu efektów uczenia się jest ważna w tym 
roku akademickim, w którym została wydana, umożliwiając wnioskodawcy rozpoczęcie studiów 
w Uczelni od kolejnego roku akademickiego, w przypadku zakwalifikowania się wnioskodawcy 
(pomyślnego przejścia procesu rekrutacji) na studia na danym kierunku, poziomie i profilu w 
Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa. 

14. WKPEUs tworzy listę rankingową określającą grupę wnioskodawców zakwalifikowanych do 
procesu dalszej rekrutacji na studia, którą Przewodniczący przekazuje do Przewodniczącego 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

15. Przyjęcie aplikującego na studia odbywa się na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w 
procesie potwierdzania efektów uczenia się wyrażonych w punktach ECTS (przy uzyskaniu przez 
kandydata minimum 5% ECTS dla określonego kierunku i poziomu studiów, z zastrzeżeniem 
ograniczenia określonego w § 2 ust. 5 Uchwały nr 63/2014/2015 Senatu AWF Warszawa). 

16. W przypadku równej liczby punktów ECTS na ostatnim miejscu limitu przyjęć o przyjęciu na 
studia aplikującego decyduje losowanie. 

17. Dziekan WR powołuje opiekuna naukowego dla studentów przyjętych po walidacji efektów 
uczenia się, który planuje indywidualny tok studiów dla każdego studenta. 

18. Za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się pobierane 
są, w związku z brzmieniem art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy, opłaty według zasad określonych 
odrębnie przez Rektora. 

19. Opłaty, o których mowa w ust. 18, pobierane są niezależnie od opłat za postępowanie związane z 
przyjęciem na studia, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

20. Wniesione opłaty, o których mowa w ust. 18, nie podlegają zwrotowi, bez względu na wynik 
procesu potwierdzania efektów uczenia się, tzn. czy dany efekt uczenia się został przez właściwą 
komisję faktycznie potwierdzony, czy też nie, w wyniku braku pozytywnego przejścia procedury 
w zakresie danego efektu. 

21. Organem odwoławczym od decyzji WKPEUs jest uczelniana Odwoławcza Komisja ds. 
Potwierdzania Efektów Uczenia się. 

22. Odwołania składane są do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w 
terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów 
Uczenia się, za pośrednictwem dziekana wydziału prowadzącego dany kierunek studiów. 

 
 

§ 2 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, określonym w nagłówku. 

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Wydziału Rehabilitacji 

AWF Warszawa 
 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol 


