SE NA T
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UCHWAŁA NR 95/194/2015
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie uchwalenia
Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1198),
Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się.
§ 2.
Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak

Załącznik do uchwały Senatu nr 95/194/2015

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (RPL)
Warunki, tryb i organizacja potwierdzania efektów uczenia się

§1
Walidacja jest formalnym procesem weryfikacji efektów uczenia się posiadanych przez
daną osobę, umożliwiających uznanie kwalifikacji (wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych) zdobytych poza uczelnią.
§2
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się jest zobowiązana do
przedłożenia następujących dokumentów:
1. formularza zgłoszeniowego, w którym zainteresowany podaje informacje dotyczące
nabytych kwalifikacji składowych,
2. oświadczenia, że posiadana wiedza i umiejętności zawodowe zostały nabyte
poprzez doświadczenie zawodowe,
3. oświadczenia o niewalidowaniu (bądź równoległym walidowaniu) efektów uczenia
się w innej uczelni akademickiej,
4. dokumentacji potwierdzającej zdobyte wykształcenie (tj. świadectwa, certyfikaty,
dyplomy),
5. autoreferatu zawierającego ocenę własnych umiejętności,
6. zaświadczeń z miejsc pracy i innych dokumentów potwierdzających zdobyte
kwalifikacje zawodowe.
7. Listy przedmiotów objętych programem studiów w tym planem studiów, które mają
być zaliczone w drodze walidacji w łącznej liczbie nie większej niż 50 % ECTS
przewidzianych do ukończenia danego kierunku studiów.
8. W przypadku przedmiotów realizowanych przez więcej niż dwa semestry,
wskazanie poziomu, na którym dany przedmiot ma być zaliczony.
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§3
1. Dziekan odpowiada za organizację i przebieg procesu walidacji.
2. Potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się za pośrednictwem Wydziałowych
Komisji RPL.
3. Dziekan powołuje spośród etatowych pracowników doradcę RPL, którego zadaniem
jest udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia w trybie
walidacji.
§4
1. Na podstawie wyników analizy dokumentów Doradca RPL przedstawia osobie
zainteresowanej możliwości w zakresie walidacji kompetencji. Doradca RPL kieruje
dokumentację do Dziekana z wnioskiem o wyznaczenie komisji RPL.
2. Analiza podstaw programowych, programów kształcenia i efektów kształcenia
w odniesieniu do uzyskanych efektów uczenia się osiągniętych przez osobę
zainteresowaną jest podstawą wyboru obszaru walidacji i ustalenia listy
egzaminów.
3. Informacje o planach studiów oraz efekty kształcenia udostępniane są na stronie
internetowej Uniwersytetu.
§5
1. Zadaniem

Wydziałowych

Komisji

RPL

jest

potwierdzenie

kwalifikacji

deklarowanych przez osobę poddającą się procesowi walidacji.
2. Komisja egzaminacyjna liczy minimum 3 członków: dwóch przedstawicieli z danej
specjalności (w tym 1 osoba posiadająca co najmniej stopień doktora
habilitowanego) oraz Dziekan lub wskazana przez niego osoba.
3. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, ustnej, praktycznej.
4. Egzaminu można nie przeprowadzać jeżeli walidacja ma nastąpić w obszarze
kształcenia wchodzącego w katalog przedmiotów fakultatywnych, jeżeli kandydat
przedstawi dokumenty wskazujące, że potwierdzenie tych umiejętności nastąpiło
przez inną uczelnię w trybie kształcenia formalnego lub dotyczy przedmiotów, które
zostały zaliczone w ramach wcześniejszych studiów na UMFC
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§6
1. Przyjęcie na studia, w trybie o którym mowa w § 2, odbywa się w ramach ustalonych
przez Senat UMFC limitów miejsc na kierunkach albo na studia niestacjonarne, o ile
taka forma studiów jest prowadzona przez Wydział.
2. Dziekan wydaje decyzję o przyjęciu na studia, jeżeli w wyniku walidacji osoba
uzyska potwierdzenie efektów kształcenia równoważne co najmniej 60 punktom
ECTS.
3. Na podstawie dokonanej walidacji decyzja o przyjęciu na studia może być wydana
w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Dziekana raportu z walidacji.
§7
Proces potwierdzania efektów uczenia się jest dokumentowany w formie raportu
z walidacji przygotowanego przez Doradcę RPL i zatwierdzonego przez Dziekana.
Dokument ten zawiera informacje o:


zakresie walidacji,



składzie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających walidację,



uzyskanych wynikach,



propozycji przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia.
§8

1. Koszty związane z przeprowadzeniem walidacji pokrywa osoba zainteresowana.
2. W procesie walidacji odpłatny jest każdy egzamin prowadzony przez Wydziałowe
Komisje RPL.
3. Wysokość opłat za postępowanie walidacyjne ustala Rektor UMFC.
Szczegółowe warunki odpłatności za przeprowadzenie procedur walidacyjnych określa
umowa podpisana pomiędzy uczelnią i osobą zainteresowaną.
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