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PROCEDURA OKREŚLAJĄCA WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA STUDIA 

KANDYDATÓW, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK PROCEDURY 

POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA EDUKACJĄ 

FORMALNĄ 

 
Podstawa prawna procedury  

Statut Uniwersytetu w Białymstoku (§ 24 ust. 2 pkt 46) 

Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 1723 Senatu 
UwB z dnia 29 kwietnia 2015) 

Uchwala nr 1769 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2015 r.  
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku 

Uchwala nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku (§ 13) 

 

Adresaci procedury 

● Prodziekani ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

● Kandydaci na studia I i II stopnia, którzy uzyskali pozytywny wynik procedury 

potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 

 

Cel procedury 

Celem procedury jest określenie warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik procedury potwierdzenia efektów uczenia się 

zdobytych poza edukacją formalną  

Osoby odpowiedzialne za realizację procedury 

● Prodziekani ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

● Pracownicy Dziekanatów 

 

Zakres procedury 

Procedura dotyczy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy uzyskali 

pozytywny wynik procedury potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją 

formalną 



Opis procedury 

 Efekty uczenia się są potwierdzane się w zakresie odpowiadającym efektom 

kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu, 

profilu kształcenia.  

 Osoba, która uzyskała pozytywny wynik procedury potwierdzenia efektów uczenia się 

zdobytych poza edukacją formalną opisanej w Uchwale nr 1769 Senatu Uniwersytetu 

w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów 

uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku może podjąć studia na Uniwersytecie w 

Białymstoku.  

 Pozytywny wynik postępowania przeprowadzonego przez Kierunkową Komisję 

Weryfikacyjną w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się jest podstawą do 

rozpatrzenia podania w sprawie przyjścia na określony kierunek, poziom, profil i 

formę studiów. W przypadku odmownej decyzji Kierunkowej Komisji Weryfikacyjnej i 

utrzymaniu decyzji w mocy przez Uczelnianą Komisję Odwoławczą wniosek nie będzie 

przez Dziekana rozpatrywany. 

 Kandydat składa do 15 września pisemny wniosek o przyjęcie na studia skierowany do 

Dziekana wraz z decyzją Kierunkowej Komisji Weryfikacyjnej w sprawie 

potwierdzenia efektów uczenia się. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

 Do ubiegania się o przyjęcie na studia są uprawnione osoby, które uzyskały, w 

rezultacie poddania się procedurze potwierdzania efektów uczenia się w 

Uniwersytecie w Białymstoku: 

A. co najmniej 30 punktów ECTS przypisanych kierunkowym modułom kształcenia, 

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, 

B. co najmniej 30 punktów ECTS przypisanych kierunkowym modułom kształcenia, 

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

 Osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się z liczbą punktów ECTS 

mniejszej od wymaganej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach ogólnych.  

 Liczba studentów przyjętych na dany kierunek, poziom i profil kształcenia na 

podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia 



się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie 

i profilu kształcenia.  

 Dziekan w decyzji wskazuje: 

1. kierunek, poziom, profil, formę i etap studiów (semestr i rok studiów), na 

który kandydat został przyjęty, 

2. moduły kształcenia i przedmioty zaliczone na podstawie wyników 

potwierdzenia efektów uczenia się. 

3. moduły kształcenia/przedmioty wraz z terminami ich zaliczenia, które w 

ramach obowiązującego na danym kierunku programu studiów powinny być 

zrealizowane 

 Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może, za zgodą 

Dziekana, realizować je według indywidualnego programu studiów (IPS) pod 

kierunkiem opiekuna naukowego wyznaczonego przez Dziekana na czas realizacji 

programu studiów. 


