
FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie RPL 
 
 
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, możesz uzyskać dodatkowe wyjaśnienia u 
Koordynatora RPL w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, pok. 108, tel.: 71 784 18 07 
Kierownik Sekcji Toku Studiów 
mgr inż. Małgorzata Górna - Stryczek 
e-mail: malgorzata.gorna-stryczek@umw.edu.pl 
 
 
1. Jak przypisać we wniosku posiadane kompetencje do konkretnych przedmiotowych 

efektów kształcenia? 
 
Kandydat przed złożeniem wniosku powinien sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu jak skonstruowany jest program studiów dla konkretnego kierunku, jakie przedmioty są 
realizowane na każdym roku studiów i zastanowić się jakie przedmioty mogłyby zostać mu zaliczone. 
Następnie powinien wystąpić do Koordynatora RPL (w Sekretariacie Prodziekana ds. Studentów) o 
udostępnienie mu określonych sylabusów przedmiotowych, w których znajdzie efekty kształcenia. 
Powinien przeanalizować dokładnie sylabusy i wybrać tylko te efekty, które są udowodnione przez 
posiadane dokumenty. 
 
 
2. Ile maksymalnie przedmiotów można uznać w ramach potwierdzania efektów uczenia się? 
 
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że Kandydatowi można uznać nie więcej niż 50% 
punktów ECTS dla danego stopnia studiów, to znaczy nie więcej niż ok. połowę całego toku studiów. 
 
 
3. W jaki sposób udowodnić posiadanie kompetencji w poszczególnych rodzajach: z zakresu 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych? 
 
We wszystkich sylabusach efekty kształcenia pogrupowane są w te trzy kategorie. Kompetencje z 
zakresu wiedzy mogą być poświadczone zaświadczeniem, certyfikatem lub innym dokumentem 
poświadczającym sprawdzenie wiedzy. Kompetencje z zakresu umiejętności to te, które oznaczają że 
kandydat potrafi coś zrobić, a więc np. przeprowadzić resuscytację, wykonać iniekcję, napisać 
projekt. Potwierdzi to np. certyfikat albo zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Kompetencje 
w zakresie postaw społecznych mogą być poświadczone przez pracodawcę, ale też 
współpracowników, trenerów. Zawsze w przypadku wątpliwości co do stopnia udowodnienia, Asesor 
przeprowadzi dodatkowe sprawdzenie posiadanych kompetencji. 
 
 
4. Czy Asesor i Wydziałowa Komisja RPL mogą zakwestionować złożone certyfikaty i 

zaświadczenia? 
 
Składane przez Kandydata dokumenty poświadczające kompetencje nie są wiążące dla Asesora i 
Wydziałowej Komisji RPL. Kwestionowane mogą być np. jednostka wydająca certyfikat lub 
zaświadczenie, jakość lub zakres szkolenia poświadczonego certyfikatem, wiarygodność 
dokumentów. Zawsze w przypadku wątpliwości Asesor przeprowadzi dodatkowe potwierdzenie 
kompetencji.  
 
 

mailto:malgorzata.gorna-stryczek@umw.edu.pl


5. Jak dokładnie trzeba udowadniać posiadane kompetencje zawodowe? Czy nie wystarczy że 
napiszę że jestem ratownikiem medycznym lub masażystą? 

 
Kandydat powinien bardzo dokładnie opisać i udowodnić posiadane kompetencje. Nie wystarczy 
tylko ograniczyć się do wskazania wykonywanego zawodu. Zapoznając się z opisem kompetencji 
prezentowanym przez Kandydata Asesor i Wydziałowa Komisja RPL nie powinni mieć wątpliwości co 
do tego, że Kandydat rzeczywiście posiada kompetencje, na które się powołuje. 
 
 
6. Czy jest jakiś obowiązkowy spis dokumentów jakie należy złożyć do wniosku? Czy jakieś 

certyfikaty są obowiązkowe? 
  
Nie ma żadnego obowiązkowego spisu certyfikatów czy zaświadczeń. Kandydat obowiązkowo składa 
tylko wniosek i świadectwo maturalne (lub dyplom ukończenia studiów). Wszystkie pozostałe 
dokumenty są zupełnie obligatoryjne, ale im ich więcej i im dokładniej opisują kompetencje 
kandydata, tym mniej pracy będzie miał Asesor i tym łatwiej zgodzi się z Kandydatem co do 
posiadanych przez niego kompetencji. W przeciwnym razie przeprowadzi dodatkowe sprawdzenie 
kompetencji, nie poprzestając na złożonych dokumentach. 
 
 
7. Czy Asesor będzie sprawdzał certyfikat lub zaświadczenie w instytucji, która go wystawiła? 
 
Asesor i Wydziałowa Komisja RPL mają możliwość łatwego zweryfikowania nie tylko samej instytucji 
szkoleniowej, ale także programu i wymiaru zajęć. Jeśli cokolwiek będzie niezgodne z dokumentami 
składanymi przez Kandydata, będzie to świadczyło o próbie nieuprawnionego działania i w takiej 
sytuacji kwestionowany dokument nie będzie podstawą do uznania kompetencji.  
 
 
8. Czy można dołączyć do wniosku świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej (np. 

studium ratowników medycznych, studium masażu) lub dyplom ukończenia szkoły 
wyższej (np. dyplom lekarza lub lekarza dentysty i  in.) 

 
Nie. Dokumenty poświadczające uzyskanie kompetencji w ramach kształcenia formalnego nie może 
być podstawą dla potwierdzania efektów uczenia się. 
 
 
9. Na ile opinia Asesora o złożonych dokumentach będzie rzetelna i merytoryczna? 
 
Asesorzy i członkowie Wydziałowej Komisji RPL są pracownikami Wydziału Nauk o Zdrowiu, starają 
się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i nie mogą patrzeć na złożone dokumenty „przez palce”. To 
znaczy, że każdy wniosek będzie bardzo dokładnie analizowany pod kątem zgodności z planem 
studiów na określonym kierunku. Asesor może w tej sprawie konsultować się nie tylko z pozostałymi 
nauczycielami akademickimi (np. prowadzącymi określone przedmioty), ale też może zapraszać 
Kandydata na rozmowę, wyznaczać mu dodatkowe sprawdziany, może obserwować go w środowisku 
w którym pracuje (za zgodą pracodawcy), może też zorganizować sprawdzenie umiejętności na 
symulatorze. Te czynności prowadzą do obiektywnej oceny kandydata. 
 
 
 
 



10. Czy jeśli złożę wniosek po terminie (po 30 kwietnia) to czy zostanę przyjęty na studia  
w trybie RPL? 

 
Nie. Jednym z podstawowych warunków jest złożenie wniosku w terminie określonym  
w regulaminie. 
 
 
11. Co mogę zrobić jeśli nie zgadzam się z opinią Asesora, Wydziałowej lub Odwoławczej 

Komisji RPL? 
 
 
Opinia Asesora jest przedstawiana tylko Wydziałowej Komisji RPL. Kandydat nie zostaje zapoznany z 
opinią Asesora. W przypadku gdy Wydziałowa Komisja RPL wyda decyzję, z której Kandydat będzie 
niezadowolony, może on się odwołać do Odwoławczej Komisji RPL, której przewodniczącym jest 
Prorektor ds. Dydaktyki. Takie odwołanie składa się za pośrednictwem komisji wydziałowej. 
Uchwała Odwoławczej Komisji RPL jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie (nawet do 
Rektora). 
 
 
12. Ile kosztuje cała procedura RPL? 
 
 
Ustawodawca dał uczelniom prawo pobierania opłat za przeprowadzenie całej procedury RPL. 
Zarządzenie w tej sprawie przyjmuje Rektor. Informację o aktualnych stawkach przekaże ci 
Koordynator w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
 
 
13. Czy po zakończeniu procedury RPL, jeśli już zostanę przyjęty(a) na studia, będę musiał(a) 

płacić za kształcenie? 
 
Jeśli kandydatowi uznane zostaną efekty uczenia się i otrzyma decyzję o przyjęciu na studia dzienne, 
to takie studia będą dla niego bezpłatne. Jeśli jednak kandydat zechce studiować na studiach 
niestacjonarnych, to wtedy studia będą odpłatne, tak samo jak dla innych studentów studiujących w 
tym trybie.  


