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CELE STOJĄCE ZA PROPOZYCJAMI MNiSW
v Przeciwdziałanie niżowi demograficznemu,
v walidacja i uwiarygodnienie efektów 

edukacyjnych zdobywanych przez różne 
osoby, w różny sposób i w różnym czasie,

v  uproszczenie i ułatwienie procesu 
edukacyjnego, 

v możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji 
z wykorzystaniem dotychczasowego 
doświadczenia zawodowego.



BENEFICJENCI
v Uczelnie – podmioty kształtujące ofertę,
v kandydaci na studia,
v pracodawcy.



Art. 99 ust. 5

Wysokość opłat za przeprowadzenie 
potwierdzenia efektów uczenia się nie może 
przekroczyć kosztów ponoszonych 
w zakresie świadczenia tej usługi o więcej 
niż 20%.



Art. 170f. 

Senat uczelni określa organizacje ̨ 
potwierdzania  efektów uczenia się, w tym: 
1)  zasady, warunki i tryb potwierdzania 
efektów uczenia się; 
2)  sposób powoływania i tryb działania 
komisji weryfikujących efekty uczenia się. 



Art. 170g. 

3. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia 
się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 
50% punktów ECTS przypisanych 
do danego programu kształcenia 
określonego kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia. 
4. Liczba studentów na danym kierunku, 
poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 
przyjęci na studia na podstawie najlepszych 
wyników uzyskanych w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się, nie może 
być większa niż 20% ogólnej liczby 
studentów na tym kierunku, poziomie 
i profilu kształcenia. 



ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA 
POTENCJALNE KORZYŚCI FINANSOWE 
DLA UCZELNI
Pozytywne:
v duża liczba kandydatów/studentów,
v ustalenie kosztów weryfikacji na wysokim 
poziomie da większe dochody uczelni.
Negatywne:
v niezależnie od liczby potencjalnych studentów 
procedura i tak musi zostać uruchomiona,
v im wyższa cena tym mniej chętnych.



PROBLEM Z USTALENIEM ZAŁOŻEŃ 
FINANSOWYCH WERYFIKACJI

v Postulowana wielostopniowość procedury 
weryfikacji i formalizacja (gwarantująca w 
założeniu jakość oceny) generuje koszty, co z 
jednej strony wpływa na to, że zysk uczelni jest 
większy, ale z drugiej strony może stanowić 
blokadę finansową dla kandydatów na studia,

v może się okazać, że najtańsze procedury będą się 
cieszyć największym zainteresowaniem.



KOSZTOCHŁONNOŚĆ PROCESU WALIDACJI 
ZWIĄZANA Z ZAANGAŻOWANIEM 
PRACOWNIKÓW UCZELNI

Administracja:
v  koordynator RPL,
v  doradca RPL.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
v  asesor,
v  uczelniana komisja RPL.



DODATKOWE OKOLICZNOŚCI MOGĄCE 
MIEĆ WPŁYW NA PROCES WALIDACYJNY
v  Osoby zainteresowane wyłącznie potwierdzeniem umiejętności 

i kompetencji, a nie studiowaniem,
v  niesatysfakcjonujący kandydata przebieg walidacji – problem 

pokrycia/zwrotu jej kosztów,
v  kandydaci mogą nie dostać się na wybrane studia, ponieważ nie 

znajdą się wśród najlepszych 20%,
v  uczelnie mogą zaniżać kryteria uznawania kompetencji w celu 

pozyskania jak największej liczby kanydatów/studentów – 
obniżenie jakości kształcenia,

v  ryzyko zbyt dużej uznaniowości decyzji o potwierdzeniu 
kompetencji dokonywanych indywidualnie przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych, 



DODATKOWE OKOLICZNOŚCI MOGĄCE 
MIEĆ WPŁYW NA PROCES WALIDACYJNY
v  uczelnie będą musiały wypracować skuteczne metody wiarygodnej 

walidacji różnorodnych efektów kształcenia, w tym kompetencji 
miękkich,

v  włączenie procedur związanych z uznawaniem efektów uczenia się 
zdobytych poza uczelnią do ogólnouczelnianego systemu 
zapewniania i oceny jakości kształcenia – audyt lub inna cykliczna 
ocena stosowanych procedur walidacyjnych,

v  ryzyko dodawania kolejnych obowiązków pracownikom 
administracyjnym i naukowo-dydaktycznym, dopisywanie nowych 
zadań do pensum,

v  konieczność uwzględnienia procedury odwoławczej.



POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

v  kandydaci,
v  pracodawcy,
v  państwo, 
v  fundusze europejskie. 
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