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- Regulanin pot\,rierdzania efekt6w uczenia sig

2.

i.

POSTANOWIENIA OGOLNE

$1

,,Regulamin potwierdzania efekt6w uczenia sig" zwany dalej Regulaminem, zgodnie z

afi. 170f pkt 1 ustawy z dnta 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.IJ. z

2012 t. poz. 572 z p62n. zm.), okredla zasady, warunki i tryb potwierdzania efekt6w

uczenia sig oraz spos6b powollwania i tryb dzialania komisji weryfikuj4cych efekty

uczenia sig.

Przepisy Regulaminu stosuje sig do kandydat6w ubiegaj4cych sig o przyjgcia na studia

w G6moSlqskiej Wy2szej Szkole Handlowej im. W, Korfantego w Katowicach,

zwanej dalej Uczelni4, na podstawie potwierdzenia efekt6w uczenia sig, zgodnie z

obowiguj 4cymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.

s2
U2yte w Regulaminie okreSlenia o znaczajq:

1) efekty uczenia siE - zas6b wiedzy, umiejgtno6ci i kompetencji spolecznych

uzyskiwanych w procesie uczenia sig poza systemem studi6w

2) edukacja formalna - uczenie sig zorganizowane instl.tucj onaln ie poprzez udziat w
procesie ksztalcenia w systemie studi6w

3) edukacja pozaformalna - uczenie sig zorganizowane instytucjonalnie poza systemem

studi6w

4) edukacj a nieformalna - uczenie sig niezorganizowane insftucjonalnie

5) program ksztalcenia - opis okredlonych przez IJczelnig sp6jnych efekt6w ksztalcenia,

zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy2szego oraz opis

procesu ksztalcenia, prowadzqcego do osi4gnigcia tych efekt6w, wraz z przypisanymi

do poszczeg6lnych modul6w/przedmiot6w tego procesu punkt6w ECTS

6) efekty ksztalcenia - zas6b wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych

uzyskiwanych w procesie ksztalcenia w systemie studi6w

7) punkty ECTS - punkty zdefiniowa"ne w europej skim systemie akumulacji i transferu

punkt6w zaliczeniowych jako miara Sredniego nakladu pracy osoby ucz4cej siE,

niezbgdnego do uzyskania zaktadanych efekt6w ksztalcenia

8) potwierdzanie efekt6w uczenia sig - formalny proces weryfikacji posiadanych efekt6w

uczenia sig zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studi6w oraz uczenia sig

ffiJ.
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niezorganizowanego insftucjonalnie, realizowanego w spos6b i metodami

zwigkszaj4cymi zas6b wredzy, umiej?tnoSci i kompetencji spolecznych

9) wnioskodawca - kandydat ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia i uznanie efekt6w

uczenia sig nabltych w drodze ks ztalcenia nieformalnego i pozaformalnego

lO)Komisja ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig, zwarra dalej Komisj4 , zesp6L ffzech

nauczycieli akademickich skladaj4cy sig z Dziekana Wydzialu lub Prodziekana, jako

przewoditicz4cych Komisji oraz dw6ch nauczycieli akademickich wyznaczonych

puez Dziekut4 o kompetencjach zgodnych z profilem zawodowym wnioskodawcy

i/lub kierunkiem studi6w, o przyjgcie na kt6ry ubiega sig wnioskodawca

1 1) Odwolawcza komisja ds. potwierdzania efekt6w uczenia sig, zwana dalej Komisj4

Odwolawcz4 - zesp6l trzech nauczycieli akademickich skiadaj 4cy sig z Rektora, jako

przewodnicz4cego Komisji oraz dw6ch nauczycieli akademickich wyznaczonych

przez Rektora, o kompetencjach zgodnych z profilem zawodowym wnioskodawcy

iilub kierunkiem studi6w, o przyjgcie na kt6ry ubiega sig wnioskodawca

ZASADY, WARUNKI I TRYB POTWIERDZANIA EFEKT6W UCZENIA SIE

s3
1. Efekty uczenia sig potwierdzane s4 w zakresie odpowiadaj4cym efektom ksztatrcenia

zawafiym w programie ksztalcenia okredlonego kierunku, profi1u i poziomu

ksztalcenia w celu ulatwienia osobom posiadaj4cym doSwiadczenie zawodowe

dost?pu do studi6w wy2szych oraz sk6ceniu czasu tych studi6w poprzez zaliczenie

okreSlonych przedmiot6w, bez koniecznoici uczestnictwa w pelnym procesie

ksztalcenia.

2. PoFvierdzanie efekt6w uczenia sig moZe byi przeprowadzane na kierunkach,

poziomach i profilach ksztalcenia posiadaj4cych co najmniej pozltywn4 oceng

programow4.

3. Wykaz kierunk6w, na kt6rych mo2e byt, przeprowadzana procedura potwierdzania

efekt6w uczenia sig oglasza Rektor, raz w roku, przed uruchomieniem rekutacji na

studia w kolejnynn roku akademickim.

4. W wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig mo2na zaliczy| studentowi nie wigcej

ni| 50%o punkt6w ECTS przypisanych do danego programu ksztalcenia okr.eslonego

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia.
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G6rnoilqska Wyisza Szkola Llandlowa im. ll. Korfantego w Katou,icach

- Regulamin pot\,vierdzania efekt6tv uczenia sig

s4
Efekty uczenia sig mogq zostai potwierdzone:

1) osobie posiadaj4cej dwiadectwo dojrzalodci i co najmniej pig6 lat dodwiadczenia

zawodowego - w pzypadku ubiegania sig o przyjgcie na studia pierwszego

stopnia lub jednolite studia magisterskie

2) osobie posiadajqcej tytul zawodowy licencjata 1ub l6wnorzgdny i co najmniej trzy

lata do$wiadczenia zawodowego po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia - w
przypadku ubiegania sig o przyjgcie na studia drugiego stopnia

3) osobie posiadaj4cej tlul zawodowy magistra 1ub r6wnorzgdny i co najmniej dwa

lata doiwiadczenia zawodowego po ukofczeniu studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich - w przypadku ubiegania sig o przyjgcie na

kolejny kierunek studi6w pierwszego lub drugiego stopnia 1ub jednolitych

studi6w magisterskich

W przypadku absolwent6w kolegi6w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi6w

jgzyk6w obcych oraz kolegi6w pracownik6w sluZb spotrecznych przystgpuj4cych do

potwierdzenia efekt6w uczenia sig nie jest wymagane spelnienie warunku

pigcioletniego dolwiadczenia zawodowego.

ss
Wnioskodawca sklada w biurze obslugi studenta nastgpuj4ce dokumenty:

1) wniosek o wszczgcie procedury potwierdzenia efekt6w uczenia sig (wz6r stanowi

zaN4cznik nr 1 do Regulaminu) wraz ze wskazaniem modul6w/przedmiot6w, o

zabczenie kt6rych ubiega sig

2) Swiadectwo dojrzatroSci i dyplom ukoriczenia studi6w wylszych (w przypadku

os6b ubiegaj 4cych sig o przyjgcie na studia drugiego stopnia)

3) dokumentacjg potwierdzaj4c4 vq/magany sta?. prucy

4) kopie dokumentacji potwierdzaj4cej posiadanie efekt6w uczenia sig osi4gnigtych

w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej (oryginaly do wgl4du)

5) kserokopiE dokumentu toZsamodci (oryginal do wg14du)

6) dow6d wniesienia oplaty, o kt6rej mowa w g8

Dokumentacjg, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 4) mog4 stanowii m.in.:

1) dyplomy, iwiadectwa, cerlyfikaty potwierdzaj4ce udzial w warsztatach,

szkoleniach, kursach,

2) cefiyfikaty j gzykowe,

+.+---.-
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3) zakres obowiqzk6w slu2bowych,

4) opinia pracodawcy,

5) opublikowane artykuly autorstwa Wnioskodawcy,

6) potwierdzenie odbycia staZu, wolontariatu itp.,

7) potwierdzenia udzialu w proj ektach i zakres pelnionych w nich obowi4zk6w,

8) inne.

Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1 Wnioskodawca sktrada w terminie:

1) do 30 czerwca - w przypadku ubiegania sig o przyjgcie na studia od

I puldziemika

2) do 30listopada - w przypadku ubiegania sig o przyjgcie na studia od 1 marca

W uzasadnionych przypadkach, na proSbg Wnioskodawcy, Dziekan moZe ustalii

indywidualny temin zloZenia wniosku.

s6
Biuro Uczelnianej Komisji ds. JakoSci Ksztalcenia dokonuje formalnej weryfikacji

wniosku, o kl6rlm mowa \ $ 5, w ci4gu 7 dni od jego wplynigcia oraz pozylywnie

ocenione przekazuje do rozpatrzenia przez Komisjg powolywan4 przez Dziekana

Wydzialu kaZdorazowo dla rozpatrywanego wniosku.

W przypadku stwierdzenia brak6w formalnych wzywa sig WnioskodawcE do

uzupelnienia w terminie 7 dni stosownej dokumentacji. W przeciwnym wypadku

wniosek pozostaj e bez rozpatzenia.

Komisj a w terminie 14 dni od otrzymanta wniosku przeprowadza procedurg

potwierdzania efekt6w uczenia sig polegaj4c4 w s zczeg6lnolci na:

l) zapoznaniu sig z dokumentacj4 Wnioskodawcy

2) weryfikacji osiqgnigcia efekt6w uczenia sig

3) okreSleniu ewentualnej koniecznoSci uzupelnienia dokumentacji

4) zwr6ceniu sig o opinig do nauczyciela akademickiego prowadzqcego dany

przedmiot

5) ustaleniu ewentualnej koniecznoSci dodatkowej weryfikacji poszczeg6lnych

efekt6w uczenia sigwrazz okedleniem jej formy i zastosow ania narzgdzi

6) udokumentowaniu procesu potwierdzenia efekt6w uczenia siq

7) sporz4dzenfu protokolu

2.

3.
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Uznanie danego modulu/przedmiotu za zaliczony nastgpuj e W+4cznre w przypadku

potwierdzenia efekt6w uczenia si? w odniesieniu do wszystkich efekt6w ksztalcenia

zdefiniowanych dla tego moduh-r./przedm jotu.

W celu koniecznodci dodatkowej weryfikacji osi4gnigcia efekt6w ksztalcenia lub ich

czgSci dla danego moduh/przedmiotu Komisja mo2e zastosowad nastgpuj4ce

narzgdzia: egza/Jlin teoretyczny lub praktyczny, zadanie problemowe teoretyczne,

zadania problemo\ /e praktyczne, rozmowa sprawdzajqca, case study. W takim

przypadku Komisj a w porozumieniu z Wnioskodawc4 Wznacza termin dodatkowej

weryfikacji.

Komisja sporz4dza protok6l z przeprowadzonych c4tmosci (zgodnie z zal4cznikiem

rir 2 do Regulaminu) i wydaje opinig o potwierdzeniu efekt6w uczenia sig, kt6re

zawieraja, wykaz modul6w/przedmiot6w proponowanych do zaliczenla wraz z

przJpisanymi punttami ECTS i ocenami kofcowymi z tych modul6w/przedmiot6w,

dla kt6rych efekty bytry potwierdzane.

DecyzjE o potwierdzeniu efekt6w uczenia sig i uznaniu poszczeg6lnych

modul6dprzedmiot6w za zaliczone podejmuje Dziekan (zgodnie z zaL4cznikiem w 3

do Regulaminu) , po zapoznan\t sig z opini4 Komisji.

Kandydatowi przysiuguje odwolanie sig do Komisji Odwolawczej w teminie 7 dni od

wydania decyzj i przez Dziekana.

Komisja Odwol awcza rczpatruje odwolanie w terminie 14 dni od jego zlo2enia.

$7
Decyzjq o przyjgciu na studia w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig wydaj e

Dziekan, w oparciu o listg rankingow4 kandydat6w utworzon4 na podstawie dredniej

ocen z zaliczonych przedmiot6w, po spelnieniu przez Wnioskodawcg pozostalych

warunk6w rekrutacji.

Osoba przyjgta na studia w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig studiuje wedlug

Indywidualnego Planu Studi6w zweryfikowanego o moduly/przedmioty zaliczone w

wyniku ww. procedury.

Zaliczenie moduft.r/przedmiotu w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig

dokumentowane jest w karcie okresowych osi4gnigi studenta oraz w suplemencie do

dvolomu.
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Za mo&tllprzedmiot zaliczony w w)4dku potwierdzenia efekt6w uczenia sig student

otrzymuje odpowiedniq dla danych zajgd liczbg punkt6w ECTS oraz oceng koricow4

zaw art4 w de cy zji Dziekana.

Oceny uzyskane w procesie potwierdzania efekt6w uczenia si? nie s4 wliczane do

Sredniej ocen semeskalnej oraz ze studi6w.

OPI,ATY

s8
Uczelnia moZe pobierai oplaty za czyfiro!:ci zwi4zane z ptzeprowadzeniem procedury

potwierdzenia efekt6w uczenia siq.

WysokoSi oplat reguluje Zau4dzenie Rektora w oparciu o postanowienia Regulamlnu

Finansowego GWSH.

WysokoSd oplat, o kt6rych mowa w ust. 1 nie mo2e puekroczyd koszt6w

ponoszonych w zakresie Swiadczenia tej uslugi o wigcej ni| 200/0.

Wnioskodawca wnosi optratg za uslugg na podstawie zawafiej z Uczelni4 umowy

(zgodnie ze wzorem stanowi4cyrn zal4cznik nr 4 do Regulaminu) przed

przyst4pieniem do procedury.

PRZEPISY KONCOWE

$e
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem jego uchwalenia i ma zastosowanie do czynnodci

zwi4zanych z relcutacj q na studia w roku akademickim 201512016.

cou*t,tsft gr*zgggi ruorom
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Zalqcznik nr I
do Regulaminu p otwier dzania

elbkt6w uczenia sig

m wniosku
data wplywu

Dziekan Wvdzialu

G6rnoSl4skiej Wyiszej Szkoly Handlowej w Katowicach

WNIOSEK
o potwierdzenie efekt6w uczenia sig osi4gnigtych

w edukacji nieformalnei i pozaformalnej

Imig i nazwisko
Adres do korespondencj i
Pesel

Rodzai i nr dokumentu toZsamoSci
Numer telefonu
Adres e-mail

Zv,racam sig z wnioskiem o potwierdzenie efekt6w uczenia sig nabytych w drodze

ksztatcenta nieformalnego i pozaformalne go otM tznanie za zahczone nastEpujqcych

przedmiot6w na kierunku studi6w ........ studia pierwszego stopnia /

drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie o profilu og6lnoakademickim / praktycznym:

Osi4gnigcie efekt6w ksztalcenia d1a poszczeg6lnych przedmiot6w dokumentu;g w

tabeli opis efektdw uczenia sig w odniesieniu do efekt6w ksztalcenia zdefiniowanych tlla
przedmiotu/modulu stanowi4cej zal4cznik do niniej szego wniosku.

Czytelny podpis

,/o.,!!x.-1.,

ltI#M)'ir
\q,wil-6,
\tgf 16(tily

rl4--4p--:

Miej scowoS6, data



Opis efekt6w uczenia sig w odniesieniu do efekt6w ksztatrcenia

Zalqczniki dokumentuj4ce uzyskanie efekt6w uczenia si9:
(kserokopie potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem przez pracownika Uczelni)

1

')

2

1

5.

Potwierdzam, 2e wszystkie podane przeze mnie dane oraz zal4czone dowody

potwierdzaj4ce uzyskanie efekt6w uczenia sig s4 prawdziwe.

oswiadczam, i2 zapoznalemlram sig z Regulaminem potwierdzania efekt6w uczenia srg w
GWSH.

ll/yraiam zgodg na przetwqrzqnie moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu

potwierdzania efekl1w uczenia sig (zgodnie z tlstawq z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.

Ust. nr I33 ooz.883).

zdefiniowanych dla p rzed m i otu/mod u Iu

Nazwa
przedmiotu /

modulu

ECTS Efekt ksztalcenia zdefi niowany
w karcie przedmiotu

Dow6d potwier dzaj4cy
osi4gnigcie efektu uczenia sig

b4df odniesienie do
doSwiadczenia zawodowego ze

wskazaniem wla5ciwego
dokumentu

-*.


