
ZARZĄDZENIE Nr 22/2022  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w celu 

umożliwienia kontynuacji kształcenia przez osoby, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 45 ustawy z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Politechnika Rzeszowska może przeprowadzić weryfikację osiągniętych efektów 

uczenia się obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którzy w dniu 24 

lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 

2022 r. poz. 583) i którzy nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy 

studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez 

tę uczelnię. 

2. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadza się w celu 

uznania odpowiedniego okresu tych studiów i umożliwienia kontynuacji 

kształcenia. 

3. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadza się na wniosek 

osoby, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „wnioskodawcą”.  

4. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadza się w zakresie 

odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów dla 

kierunku poziomu i profilu na który wnioskodawca ubiega się o przyjęcie. 



Postępowanie w sprawie weryfikacji efektów uczenia się 

§ 2 

1. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadza wydziałowa komisja 

ds. weryfikacji efektów uczenia się zwana dalej „wydziałową komisją” powołana 

przez dziekana. 

2. Wydziałowa komisja powoływana jest w zależności od zakresu efektów uczenia 

się będących przedmiotem weryfikacji zgodnie z oświadczeniem złożonym przez 

wnioskodawcę dla określonego kierunku, zajęć lub grupy zajęć.  

3. W skład wydziałowej komisji wchodzą: 

1) właściwy prodziekan ds. kształcenia – jako przewodniczący; 

2) co najmniej 2 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, z których są 

weryfikowane efekty uczenia się. 

4. Do zadań wydziałowej komisji należy w szczególności: 

1) merytoryczna ocena złożonego wniosku i załączonej dokumentacji dotyczącej 

przebiegu kształcenia; 

2) ustalenie terminu przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 

się; 

3) przeprowadzenie weryfikacji osiągniętych przez wnioskodawcę efektów 

uczenia się, przypisanie efektów uczenia się oraz ocen i liczby punktów ECTS 

przewidzianych w programie studiów; 

4) sporządzenie karty weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

5) udokumentowanie procesu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.  

5. Nie przewiduje się terminu poprawkowego weryfikacji efektów uczenia się. 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 

§ 3 

1. Weryfikacji podlegają efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych. 

2. Weryfikacji podlegają efekty przewidziane dla każdej z form zajęć. 

3. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w przypadku osób ubiegających się 

o przyjęcie na studia w celu kontynuacji kształcenia w roku akademickim 

2022/2023 odbywa się odpowiednio w terminie do dnia 15 września 2022 r. w 



przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego i 31 stycznia 

2023 r. w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego. 

4. Końcowym etapem procesu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się jest 

wystawienie oceny i przypisanie punktów ECTS do zajęć podlegających 

weryfikacji, zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w Regulaminie studiów 

wyższych na Politechnice Rzeszowskiej. Oceny te są uwzględniane przy 

ustalaniu średniej ocen ze studiów. 

5. Zaliczenie zajęć w wyniku weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

dokumentowane jest w protokołach zaliczenia zajęć, kartach okresowych 

osiągnięć studenta oraz Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów wraz ze 

stosowną adnotacją. 

6. W przypadku sporządzania suplementu do dyplomu lub innych dokumentów 

potwierdzających przebieg studiów wymienia się zajęcia zaliczone na podstawie 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 

§ 4 

1. Z przebiegu postępowania w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

wydziałowa komisja sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący 

komisji i przedkłada dziekanowi. Karta weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 

się jest załącznikiem do protokołu. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 przechowuje właściwy dziekanat. Za 

przechowywanie odpowiada kierownik administracyjny wydziału. 

3. Pozostała dokumentacja postępowania w sprawie weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się jest przechowywana w dziekanacie właściwego wydziału 

przez okres pięciu lat. 

  



Przepisy końcowe 

§ 5 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 

574 z późn. zm.) i Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2022 

Rektora PRz z dnia 17 marca 2022 r. 

Karta weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ................................................................................................ 

Kierunek studiów: ....................................................................................................................... 

Poziom/profil/forma studiów: ...................................................................................................... 

Lp. Nazwy uznanych 
zajęć (przedmiotów) 

Wynik oceny 
[uznano/nie 
uznano] 

Uzyskana 
ocena 

Punkty ECTS Efekty 
uczenia 
się 
przypisane 
do zajęć 

      

      

      

      

      

      

      

Opinia komisji: 

Wpis na semestr ……………………………………… 

Imiona i nazwiska, tytuł, stopień naukowy oraz 

podpisy członków komisji: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

…………………………………………………….… 
miejscowość, data 
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