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Recognition of Prior Learning (RPL) 

• to uznawanie efektów uczenia się nabytych poza 
edukacją formalną. 

• RPL nie dotyczy uznawania samego procesu uczenia się, 
ale konkretnych efektów tego procesu.  

• Nie jest istotnym w jakim kontekście uczenie się miało 
miejsce – ważnym jest, czego dany człowiek się nauczył.  



Różne nazwy, ta sama idea 
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Elementy procesu RPL 

Rozpoznanie  

Walidacja  

Akredytacja/Certyfikacja 

Uznanie społeczne 



Kto może skorzystać z RPL 

dorośli chcący formalnie potwierdzić zdobyte doświadczenia; 

osoby, które chcą się nadal kształcić, przekwalifikować lub zmienić ścieżkę kariery; 

pracownicy, którzy podjęli naukę lub szkolenie w miejscu pracy; 

ludzie, którzy zdobyli wiele umiejętności i wiedzy gdzie indziej np. poprzez wolontariat lub 
działalność na rzecz swojej społeczności; 

reemigranci (powracający z zagranicy), imigranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, 
które chcą potwierdzenia swoich kwalifikacji z innych krajów; 

osoby niepełnosprawne, które uczyły się w trybie nieformalnym. 



Dlaczego RPL powinno być rozwijane? 

Głęboka potrzeba zapewnienia bardziej elastycznych ścieżek edukacji i kariery, 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb; 

Powiązanie procesów kształcenia ze zmianami na rynku pracy; 

Ułatwienie w zdobywaniu wykształcenia dla grup defaworyzowanych; 

Wsparcie mobilności i procesów uczenia się przez całe życie;   

Promocja integracji społecznej, w tym redukcji ubóstwa i wzmocnienia osób 
marginalizowanych w społeczeństwie 

Powody natury formalnej (np. oczekiwania na poziomie UE) 



Korzyści dla osób indywidualnych 

Ekonomiczne: wynikają głównie z ograniczenia wydatków 
związanych z formalną edukacją;  

Edukacyjne: związane są z motywowaniem do dalszego 
uczenia się i budowania szerokiego portfolio 
kompetencji; 

Społeczne: m.in. pozytywny wpływ RPL na budowanie 
spójności społecznej, której jednym z elementów jest 
równy dostęp do kwalifikacji i ich formalnego uznania.  



Korzyści dla uczelni i kadry 
akademickiej 

Rozpoczynający studia po uprzedniej procedurze RPL zazwyczaj posiadają 
umiejętności wynikające w praktycznego doświadczenia i pracy zawodowej, co 
może wpływać na podwyższenie jakości realizowanych zajęć dydaktycznych; 

Wykładowcy zyskują unikatową szansę na transfer wiedzy i wyników swoich 
badań bezpośrednio do środowiska praktyków.  

Dla uczelni RPL może być narzędziem rekrutacji większej liczby studentów 
(nowa usługa edukacyjna i nowy typ klienta LLL) 

Poprzez procedury RPL uczelnie mogą rozwijać realną współpracę z 
pracodawcami.  



Korzyści dla pracodawców 

Dzięki RPL pracodawcy zyskują 
informację o poziomie kwalifikacji 
kadry; 

Mogą wykorzystywać RPL jako 
narzędzie zwiększania motywacji 
pracowników. 



 
„Uniwersyteckie Centra Uznawania 

Kwalifikacji – pomost pomiędzy 
szkolnictwem wyższym a 
kształceniem i szkoleniem 

zawodowym” 



O projekcie URPL 
www.u-rpl.eu 

Celem projektu jest wypracowanie założeń 
dotyczących procedur RPL w uczelniach oraz 

zasad budowy uczelnianych centrów RPL 

Projekt jest realizowany w ramach programu 
Leonardo da Vinci Transfer Innowacji latach 
2011-2013 przez Uniwersytet Jagielloński, 

Universite Paris Est Creteil (Francja), Edinburgh 
Napier University (Wielka Brytania) oraz Institut 

za Rozvoj Obrazovanja (Chorwacja) 



Wypracowane rezultaty projektu 

Raport nt. 
rozwiązań RPL 

w Europie 

Raport nt. czynników 
krytycznych 

wprowadzenia RPL 
w Polsce, Chorwacji i 

Szkocji 

Procedura RPL  

Wskazówki 
dot. budowy 

centrum RPL w 
uczelni 

Wnioski, 
formularze 



Doradztwo Aplikacja Ocena Uznanie 



Pięć kroków procedury RPL 

Krok 1 

Kontakt z koordynatorem RPL. 
Identyfikacja obszarów kształcenia 

Krok 2 

Kontakt z doradcą RPL. Identyfikacja 
przedmiotów i/lub programów kształcenia 

Krok 3 

Przygotowanie wniosku RPL 

Krok 4 

Ocena wniosku prowadzona przez asesora 

 

Krok 5 

Decyzja dotycząca wniosku RPL 



Role w procesie 
 

Role w procesie RPL dzielą się na te o 
charakterze  

• administracyjnym (Koordynator RPL) 

• administracyjno-nadzorczym (Komitet RPL) 

• doradczym (Doradca RPL) 

• naukowo-dydaktycznym (Asesor) 



Koordynator RPL 

Pracownik administracyjny, który na poziomie 
Uniwersytetu koordynuje obsługę procedur RPL.  

Pierwszy punkt kontaktu dla kandydatów RPL, 
jego obowiązkiem jest poinformowanie 
kandydata o możliwościach w zakresie RPL i 
skierowanie do odpowiedniego Doradcy RPL. 



Doradca RPL 

Ekspert w obszarze, w którym Kandydat pragnie złożyć 
wniosek RPL 

Członek kadry akademickiej lub pracownik administracji, 
znającym szczegółowo programy kształcenia i ich efekty 
oraz wymogi dotyczące poszczególnych przedmiotów.  

Wspiera Kandydata w przygotowaniu wniosku oraz kieruje 
wniosek do odpowiedniego Asesora. 



Asesor RPL 

Specjalista w danym obszarze tematycznym i członek kadry akademickiej 

Nie jest zaangażowany w przygotowanie przez kandydata wniosku RPL  

Ocenia wniosek Kandydata, który składany jest w formie pisemnej wraz z 
dołączonymi dowodami osiągnięcia określonych efektów uczenia się (w 
formie pisemnej, prezentacji dzieła, audio-video albo innej adekwatnej dla 
udowodnienia osiągnięcia określonego efektu uczenia się). 



Komitet RPL 

Organ funkcjonujący na poziomie centralnym Uniwersytetu.  

W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych Wydziałów 
prowadzących procedury RPL posiadający zarówno kompetencje formalne 
jak i merytoryczne, Koordynator RPL oraz ewentualne inne osoby powołane 
przez władze uczelni. 

Formalnie zatwierdza/odrzuca wyniki oceny RPL 



 
Krok 1: Kontakt z koordynatorem RPL. 

Identyfikacja obszarów kształcenia 
 

Koordynator wspiera Kandydata w 
procesie identyfikacji obszarów 
kształcenia, adekwatnych dla 
osiągniętych przez niego efektów 
uczenia się, i odpowiadających im 
kierunków studiów/przedmiotów 



KROK 2: Kontakt z doradcą RPL. Identyfikacja 
przedmiotów i/lub programów kształcenia 

 
Doradca RPL pomaga Kandydatowi zidentyfikować 
posiadane przez niego efekty uczenia się i dopasować je do 
efektów programów/kursów uczelni 

Doradca RPL wybiera Asesora (Asesorów), którego obszar 
kompetencji pozwala na dokonanie oceny wniosku RPL. 

Obowiązkiem Doradcy RPL jest również nawiązanie 
kontaktu z Asesorem i upewnienie się, jakiej formy 
prezentacji dowodów oczekuje Asesor.  



Krok 3: Przygotowanie wniosku RPL 

Kandydat wypełnia wniosek RPL i przesyła go do Doradcy 
RPL. 
Zasadą procesu RPL jest odpowiedzialność Kandydata za 
dostarczenie i jakość dowodów: inicjatywa przygotowania i 
złożenia wniosku zawsze zostaje po stronie aplikującego 

Liczba przedmiotów, o uznanie których Kandydat będzie 
mógł się ubiegać, będzie zależeć od zakresu uprzedniego 
uczenia się, wynikającego z doświadczenia, pracy 
zawodowej, odbytych szkoleń itp. oraz obowiązujących 
regulacji prawnych  



Krok 4: Ocena wniosku prowadzona 
przez asesora 

Ocena powinna mieć charakter formatywny: niezbędna jest 
informacja zwrotna do Kandydata pomiędzy poszczególnymi etapami 
procesu oceny. 

Aby zapewnić obiektywność procesu i zgodność z uczelnianymi 
wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości Doradca i Asesor RPL 
nie współpracują w ramach realizacji procedur oceny wniosków RPL 

Asesor RPL jest autonomiczny w swojej ocenie. 



Wybrane metody oceny wniosków RPL 

Portfolio (zawierające obok standardowych dokumentów np. materiały 
audiowizualne) 

Praca projektowa 

Egzamin ustny  

Standardowa ocena 

Symulacja/obserwacja praktyki  



Krok 5: Decyzja dotycząca wniosku RPL 

Kiedy wniosek Kandydata zostanie oceniony, Asesor RPL powiadamia 
Koordynatora RPL, który przesyła Komitetowi RPL do zatwierdzenia ocenione 
wnioski.  

Po zatwierdzeniu przez Komitet RPL, potwierdzone efekty uprzedniego 
uczenia się zostaną uwzględnione w procesie uzyskania przez uczącego się 
dyplomu (jeżeli procedura RPL miała na celu uznanie części przedmiotów w 
ramach programu studiów). 

Efektem zakończonej sukcesem procedury będzie dokument, potwierdzający 
uzyskane punkty ECTS, odpowiadające określonym efektom uczenia się 
przypisanym do poziomu KRK (6 lub 7). 



Ważne aspekty procesu RPL 

Zapewnianie jakości (przejrzystość, unikanie konfliktu interesów, 
kompetencje osób zaangażowanych w proces, zgodność z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi, nadzór formalny i merytoryczny) 

Procedura odwoławcza 

Finansowanie procesu 



Dziękuję za uwagę! 

beata.jalocha@uj.edu.pl 

www.u-rpl.eu 
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