
 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu potwierdzenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW DOSTĘPU   
w procesie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 

poza systemem studiów 

w Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie  w odniesieniu do (nazwa 

kierunku studiów, poziom i profil studiów) 
 

Ja niżej podpisany/a (imię/imiona i nazwisko):  

zamieszkały/a (adres zamieszkania – ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, 

miejscowość): 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego/ innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość): 

wydanym przez: 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

OŚWIADCZAM, że: 

spełniam następujące kryteria dostępu wymagane w procesie potwierdzenia efektów uczenia 

się w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, które są zgodne ze wskazanymi 

wymaganiami  w art. 71 ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)1 

a) Posiadam świadectwo lub dyplom kwalifikujący do podjęcia studiów oraz pięć lat 

doświadczenia zawodowego.2 

b) Posiadam 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)3 

c) Posiadam kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej trzy lata doświadczenia 

zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.4 

d) Posiadam kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej dwa lata doświadczenia 

zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich.5 

 

……………………………………    …………………………………… 

Miejscowość, data      Czytelny podpis Kandydata  

                                                 
1 Niepotrzebne odpowiedzi skreślić. 
2 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
3 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.  
4 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 
5 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie. 


