
 
 

 

UCHWAŁA NR 476/XXVII/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 26 września 2019 roku 

➢ w sprawie określenia organizacji potwierdzania w Politechnice Białostockiej efektów 

uczenia się nabytych poza uczelnią 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w zw. 

z  art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2019 r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), postanawia: 

§ 1 

 

1. Określić organizację potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza uczelnią, w tym: 

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 

2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 

2. Organizacja potwierdzania efektów uczenia się stanowi załącznik 1 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Z osobami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia zawiera umowę, 

której wzór stanowi załącznik 2 do uchwały. 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała 498/XXX/XIV/2015 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 29 maja 2015 

roku w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice 

Białostockiej. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 

2019/2020. 

 

 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 1 do Uchwały Nr 476/XXVII/XV/2019 Senatu PB z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

"Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza uczelnią  

oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się 

nabyte poza uczelnią w Politechnice Białostockiej" 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

W Politechnice Białostockiej wprowadza się system potwierdzania efektów uczenia się 

nabytych poza uczelnią. 

 

§ 2 

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się 

zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się 

niezorganizowanego instytucjonalnie. 

§ 3 

 

1. Uczelnia ma prawo do potwierdzania efektów uczenia się na zasadach określonych 

 w ustawie. 

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: 

1) posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach, albo 

2) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny albo dyscypliny 

wiodącej, w której Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, 

poziomie i profilu, do której przyporządkowany jest ten kierunek. 

3. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów. 

4. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, objętych standardami 

kształcenia, które przygotowują do wykonywania zawodu architekta. 

 

 

Zasady potwierdzania efektów uczenia się 

 

§ 4 

1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

zawartym w programie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów 

prowadzonych w Politechnice Białostockiej. Wykaz kierunków studiów, na których 

potwierdza się efekty uczenia się określa uchwała Senatu Politechniki Białostockiej  

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów. 



 
 

 

2. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się  

o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz 

posiadającej dokumenty: 

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie  

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty; 

c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty; 

d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. 

zm.); 

e) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w lit d; 

f) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o 

wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 

g) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.; 

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 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) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie; 

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 

studia drugiego stopnia; 

4) 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 lub drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

  



 
 

 

Warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się 

 

§ 5 

 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów 

ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. 

 

§ 6 

1. Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia pobiera 

opłaty, w wysokości ustalonej przez Rektora. Informacje o wysokości opłat umieszcza się 

na stronie internetowej Uczelni. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w 

zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 

3. Z osobami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia zawiera 

umowę. Wzór umowy stanowi Załącznik 2 do Uchwały. 

 

Sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się 

 

§ 7 

 

1. Sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem 

studiów dokonuje komisja weryfikująca efekty uczenia się, zwana dalej komisją. 

2. Komisję odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje dziekan i wyznacza jej 

przewodniczącego. W skład komisji wchodzi minimum 3 nauczycieli akademickich. 

3. Sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem 

studiów odbywa się indywidualnie dla każdej osoby, która wystąpi ze stosownym 

wnioskiem oraz wniesie opłatę, o której mowa w § 6 ust.1. 

4. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów 

uczenia się z efektami uczenia się określonymi w programie studiów dla danego kierunku, 

poziomu i profilu w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych zajęć  

i praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. 

5. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się komisja sporządza protokół. Osobie 

ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się komisja wydaje zaświadczenie o 

uzyskanym wyniku. 

6. Od oceny komisji przysługuje pisemne odwołanie do dziekana danego wydziału. 

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia z przeprowadzonej 

weryfikacji efektów uczenia się. Decyzja dziekana jest ostateczna. 

7. Zasady przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się określa uchwała 

Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok 

studiów. 



 
 

 

8. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje 

wydziałowa komisja rekrutacyjna, uwzględniając ranking kandydatów oraz ocenę komisji. 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. 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. 

2. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się 

corocznie, w ramach limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. 

3. Przyjęcie na studia osób, o których mowa w ust. 1 następuje w terminach ustalonych  

w harmonogramie rekrutacji wyłącznie na dany rok akademicki.  

4. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzania efektów uczenia się, co 

szczegółowo określa Zarządzenie Rektora PB. 

 

 

§ 9 

1. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się będą włączeni do 

regularnego trybu studiów. Nie tworzy się dla nich skróconych programów kształcenia ani 

odrębnych grup studentów kształcących się według odrębnego programu studiów. 

2. Szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku studiów, 

poziomu i profilu określa Wydział prowadzący dany kierunek i podaje do wiadomości 

publicznej nie później niż do dnia 28 lutego. 

3. Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, wykaz dokumentów załączonych do 

wniosku o potwierdzanie efektów uczenia się, wzór protokołu komisji weryfikującej  

i zaświadczenia dla osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia oraz terminy 

składania wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się określa Rektor. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Załącznik 2 do Uchwały nr 476 /XXVII/XV/2019 Senatu PB z dnia 26 września 2019 r 

 

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z 

przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza uczelnią 

 

zawarta w Białymstoku w dniu…………………………………….pomiędzy Stronami: 

                                                                        (data) 

- Panią/Panem………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

legitymującą/ym się dowodem osobistym numer ……………...……………………………….                                               

                                                                                                     (numer dowodu osobistego)  

zamieszkałą/ym   

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                (adres zamieszkania)  

podającą/ym do korespondencji adres 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                (adres do korespondencji)  

zwaną/ym dalej Osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się  

a 

Politechniką Białostocką, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542-020-87-21, REGON 

000001672, reprezentowaną, na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki 

Białostockiej przez …………………………………………………………………….  

zwaną dalej Uczelnią. 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne 

związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się na podstawie art. 79 ust. 2 

pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668 z późniejszymi zmianami)  zwanej dalej Ustawą oraz Uchwałą Senatu Politechniki 

Białostockiej………….z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania 

efektów uczenia się w Politechnice Białostockiej. 

 

§ 2 

Uczelnia oświadcza, że: 



 
 

 

1. spełnia wymagania określone w art. 71 Ustawy, a w tym warunki kadrowe oraz inne 

niezbędne do potwierdzania efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie  

i profilu: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa kierunku studiów, poziomu i profilu) 

2. potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 

3. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów 

uczenia się z efektami uczenia się określonymi w programie studiów dla danego kierunku, 

poziomu i profilu w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych zajęć i praktyk wraz z 

przypisanymi do nich punktami ECTS. 

 

§ 3 

 

1. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się komisja weryfikująca sporządza 

protokół. Osobie ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się komisja weryfikująca 

wydaje zaświadczenie o uzyskanym wyniku. 

2. Ocena komisji weryfikującej uzyskana przez Osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów 

uczenia się umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia z uwzględnieniem rankingu 

kandydatów. 

4. Uczelnia zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w terminie 

do dnia …………………………………………………. 

  § 4 

 

1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znana jest jej 

Uchwała Senatu Politechniki Białostockiej nr…………… z dnia 26 września 2019 r. w 

sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice 

Białostockiej oraz Zarządzenie Rektora PB nr………………..... z dnia 

…………………………………………… , w sprawie potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Uczelnia oświadcza, że dokumenty o których mowa w ust. 1 zamieszczone są na stronie 

internetowej www.pb.edu.pl. 

      § 5 

 

1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się na kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia wskazanym w § 2 pkt 1 zobowiązana jest do wniesienia opłaty, w wysokości 

…………. zł, na rachunek bankowy Uczelni nr …………………………………………..... 

 Opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 



 
 

 

2. Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy 

Uczelni, wskazany w ust. 1. 

3. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin 

zapłaty upływa dnia następnego. 

4. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłat powstałych na 

skutek okoliczności leżących po stronie osoby ubiegającej się o potwierdzanie efektów 

uczenia się, w szczególności w wyniku niewłaściwego numeru konta bankowego, które nie 

jest własnością Uczelni. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 1 niezależnie od uzyskanego wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się nie podlega zwrotowi.    

   § 6 

1. Umowa wygasa z powodu nieuiszczenia opłaty w terminie i w wysokości, o której mowa 

w § 5 ust. 1, co stanowi podstawę do odrzucenia wniosku o potwierdzenie efektów uczenia 

się. 

2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się może odstąpić od umowy  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności w każdym czasie. W takim wypadku 

zobowiązana jest jednak do zwrotu Uczelni kosztów, które Uczelnia poniosła oraz 

uiszczenia części wynagrodzenia za czynności wykonane w związku z potwierdzeniem 

efektów uczenia się do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże 

w wysokości nie wyższej niż opłata, o której mowa w § 5 ust. 1. 

3. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się może wyrazić zgodę na 

potrącenie kosztów, o których mowa w § 6 ust.2 z wniesionej opłaty określonej w § 5 ust.1. 

      § 7 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Ustawy o szkolnictwie 

wyższym oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

      § 8 

Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

      § 9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

…………………….………………                                                     ………..………………………… 

 (podpis i pieczęć Przedstawiciela Uczelm)                                                 (czytelny podpis Osoby 

ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się) 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby 

potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Białostockiej nabytych poza uczelnią – 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 



 
 

 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  ul. 

Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, 

www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Białostockiej zdobytych poza 

uczelnią na podstawie - art. 6 ust 1 lit. e) RODO; 

2) rachunkowości na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te 

kwestie 

 – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3) windykacji należności oraz obrony i/lub dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Uczelni– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący 

archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) sprostowania danych; 

2) usunięcia danych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych; 

4) przenoszenia danych; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania 

do Uczelni.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wnioskowania o potwierdzenie efektów 

uczenia się i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości potwierdzenia efektów uczenia się w Politechnice Białostockiej 

zdobytych poza uczelnią.  

9. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

http://www.bip.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl

