Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Rektora Nr 135/2020
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zasady kwalifikacji obowiązujące na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia pierwszego
i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie
potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2021/2022
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§1
Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem
studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia, zgodnie z przepisami określonymi
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą.
Efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów mogą zostać
potwierdzone osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie
i profilu, jeżeli Uczelnia posiada:
1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach
albo
2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1
Ustawy, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.
Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym
w programie studiów.
Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68 ust. 1,
pkt 1-10 Ustawy.

§2
1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy, i co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
2) 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) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie
na studia pierwszego stopnia;
3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia;
4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po
ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku
ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.
2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się, w terminie co najmniej 1 miesiąca przed
rozpoczęciem rekrutacji na określony kierunek, poziom i profil studiów, składa do Rektora
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wniosek o potwierdzenie efektów uczenia w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia.
Załączniki do wniosku stanowią dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych,
w tym dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.
Rektor spośród nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie na danym kierunku studiów
powołuje zespół weryfikacyjny w składzie co najmniej 3 osób. Obradom przewodniczy
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej lub inny, wskazany przez Rektora członek Komisji
Rekrutacyjnej.
Zespół weryfikacyjny dokonuje analizy dostarczonej dokumentacji i określa zajęcia lub grupy
zajęć, których dotyczy potwierdzenie efektów uczenia się. Na tej podstawie, w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji organizuje egzamin.
Wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 4, stanowią podstawę zaliczenia określonych grup zajęć
w obowiązującym na danym kierunku programie studiów i przypisania im ocen wraz z wymiarem
punktów ECTS. Z postępowania sporządzany zostaje protokół, który stanowi podstawę ubiegania
się kandydata o przyjęcie na studia w Uczelni. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.
Rozstrzygnięcia w ramach potwierdzania efektów uczenia się dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS
przypisanych do zajęć objętych programem studiów, przy czym minimalna liczba punktów ECTS,
uzyskana przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, wymagana do przyjęcia
na studia wynosi 15 ECTS.

§3
1. Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek
studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia sumy
punktów ECTS, dla której potwierdzone zostały efekty uczenia się.
2. O przyjęciu na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się, a kandydaci z najwyższą
liczbą punktów ECTS są przyjmowani w pierwszej kolejności.
3. Liczba kandydatów przyjętych na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia
efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku,
poziomie i profilu.
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