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Znak sprawy: DN-420-1-2/2018 

 

Uchwała nr 17/2018 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 44/2015 w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem 

studiów 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) oraz § 11 pkt 2 

Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP), zgodnie 

z art. 170f ustawy, Senat ASP uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu potwierdzania w ASP efektów uczenia się 

zdobytych poza systemem studiów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2015 

Senatu ASP z dnia 26 maja 2015 r.: 

1. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia 

właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do 

osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu 

punktami ECTS” 

2. § 2 pkt 6 wykreśla się 

3. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Potwierdzanie efektów uczenia się pozwala na ułatwienie dostępu do studiów wyższych 

osobom posiadającym doświadczenie zawodowe w calu umożliwienia im ukończenia 

studiów w trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. 

2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, po spełnieniu warunków przyjęcia na 

studia wyższe, możliwe jest skrócenie czasu odbywania studiów lub zmniejszenie natężenia 

zajęć poprzez zaliczenie określonych przedmiotów i przypisanie im odpowiedniej liczby 

punktów ECTS.” 

4. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobom wskazanym w § 5, które 

udokumentują ich osiągnięcie.” 

5. § 14 ust. 1 i 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Weryfikacja formalna, o której mowa w § 13 trwa nie dłużej niż 21 dni.” 
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7. Dokumenty, o których mowa w § 12 składane są w formie urzędowego odpisu lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. Możliwe jest załączenie niepotwierdzonej kopii w przypadku 

przedstawienia Konsultantowi ds. RPL do wglądu oryginału dokumentu, jeżeli na jego 

podstawie Konsultant ds. RPL będzie mógł potwierdzić kopię za zgodność 

z przedstawionym oryginałem.” 

6. § 15 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się 

ustala Rektor w drodze zarządzenia. 

3. Kandydat RPL wnosi opłatę na rachunek bankowy ASP po podpisaniu umowy oraz 

przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego. Potwierdzenie opłaty dołączona jest 

do wniosku.”  

7. § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydziałowe Komisje ds. RPL powoływane są corocznie w każdej podstawowej 

jednostce organizacyjnej uprawnionej do potwierdzenia efektów uczenia się, w przypadku 

złożenia w terminie choćby jednego wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się w ramach 

kierunku prowadzonego przez daną jednostkę, a ich kadencja trwa do końca roku 

akademickiego w którym Komisja została powołana.” 

8. W § 21 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) przekazanie wyników procedury RPL Konsultantowi RPL.” 

9. § 22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w charakterze pozostałych członków – 3 nauczycieli akademickich reprezentujących 

każdą z dyscyplin: sztuki piękne, sztuki projektowe, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, 

wybranych przez Rektora spośród osób wskazanych przez dziekanów wydziałów. 

10. § 25 otrzymuje brzmienie: 

„Proces potwierdzania efektów uczenia się przez Wydziałową Komisję ds. RPL trwa nie 

dłużej niż 45 dni od daty otrzymania wniosku od Konsultanta ds. RPL.” 

11. § 26 ust. 2 wykreśla się 

12. § 27 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia braków merytorycznych we wniosku Wydziałowa Komisja ds. 

RPL wzywa Kandydata RPL do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W takiej sytuacji termin, 

o którym mowa w § 25 wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie braków we 

wniosku.” 

13. § 31 ust. 4, 6 i 7 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ocena wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów ASP. 

6. W terminie 7 dni od zakończenia egzaminu sprawdzającego efekty uczenia się 

Wydziałowe Komisje ds. RPL informują Kandydatów RPL o jego wynikach oraz 

sporządzają pisemną decyzję, którą podpisuje przewodniczący Komisji. 

7. W przypadku gdy na danym kierunku, poziomie studiów i profilu kształcenia do 

egzaminu sprawdzającego przystąpił więcej niż 1 Kandydat RPL, Wydziałowa Komisja ds. 

RPL tworzy listę rankingową na podstawie średniej ocen ze wszystkich zaliczonych 

przedmiotów. a w razie takiej samej średniej - w oparciu o liczbę uzyskanych punktów 

ECTS, liczbę zaliczonych przedmiotów, liczbę potwierdzonych efektów uczenia się.” 

14. § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4.Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu potwierdzenia 

efektów uczenia się określonych w ustawie oraz niniejszym Regulaminie.” 

15. § 34 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Konsultant ds. RPL prowadzi ewidencję wszystkich wszczętych postępowań 

o potwierdzenie efektów uczenia się w ASP oraz prowadzi ewidencję osób przyjętych na 

studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.” 

2. Dziekanat Wydziału prowadzi dokumentację postępowań potwierdzania efektów uczenia 

się przeprowadzonych przez Wydział, a także dokumentację studentów, którzy zostali 

przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.” 

16. § 35 otrzymuje brzmienie: 

„Dbając o jakość kształcenia, pozytywne wyniki procedury RPL dla danego Kandydata 

RPL w postaci potwierdzonych efektów uczenia się są uznawane przez ASP jedynie 

w przypadku przyjęcia na studia w roku akademickim następującym bezpośrednio po 

zakończonej procedurze RPL.” 

17. W załączniku nr 1 część II otrzymuje następujące brzmienie: 

„CZĘŚĆ II: UZYSKANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Porównanie zakładanych efektów kształcenia dla danego przedmiotu z uzyskanymi 

efektami uczenia się. 

Nazwa przedmiotu: 

Efekt kształcenia 

wyszczególniony w 

sylabusie przedmiotu 

Opis uzyskanego efektu 

uczenia się wraz 

z uzasadnieniem, że został 

on uzyskany oraz w jaki 

sposób 

Dokument potwierdzający 

uzyskanie efektu uczenia 

się tożsamego z efektem 

kształcenia 

   

 

§ 2 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


