INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZNANIE
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Potwierdzanie efektów uczenia się jest powiązane jest z postępowaniem rekrutacyjnym na dany
rok akademicki. Kandydaci ubiegający się o uznanie efektów uczenia się czyli wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, powinni
złożyć odpowiedni wniosek do dnia 31 marca danego roku.
Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
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.
2.
w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów
uczenia się, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50%
punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia.
Za potwierdzanie efektów uczenia się uczelnia pobiera opłaty: opłatę manipulacyjną oraz kwotę
będącą sumą opłat za przedmioty wskazane we wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się.
Informacje szczegółowe:
1) Uchwała nr 234/2014/2015Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29
czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się:
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/uchwaly-senatu/uchway-z-roku-2015/uchwaa-nr-23420142015-senatu-uamz-dnia-29-czerwca-2015-r.-w-sprawie-organizacji-potwierdzania-efektow-uczenia-si

2) Zarządzenie nr 488/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia
29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia
się.https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2012-2016-rok-akad2.20152016/zarzadzenie-nr-48820152016-rektora-uam-z-dnia-29-lutego-2016-r.-w-sprawie-organizacji-potwierdzaniaefektow-uczenia-sie

3) Wzór wniosku (załącznik nr 1): https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja2012-2016-rok-akad2.-20152016/zarzadzenie-nr-48820152016-rektora-uam-z-dnia-29-lutego-2016-r.-w-sprawie-organizacjipotwierdzania-efektow-uczenia-sie.

4) Wzór protokołu z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się (załącznik nr 2):
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2012-2016-rok-akad2.-20152016/zarzadzenienr-48820152016-rektora-uam-z-dnia-29-lutego-2016-r.-w-sprawie-organizacji-potwierdzania-efektow-uczenia-sie.

5) Wzór postanowienia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się (załącznik nr 3):
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2012-2016-rok-akad2.-20152016/zarzadzenienr-48820152016-rektora-uam-z-dnia-29-lutego-2016-r.-w-sprawie-organizacji-potwierdzania-efektow-uczenia-sie .

Szczegółowych informacji na temat potwierdzania efektów uczenia się udzielić może Biuro Rady ds.
Jakości Kształcenia UAM: https://brjk.amu.edu.pl/uszjk/uczelniany-system-zarzadzania-jakosciksztalcenia/biuro-rady-ds.-jakoci-ksztacenia lub dziekanat WNS.
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