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Dąbrowa Górnicza, dnia 16.10.2020 r. 

 

REGULAMIN ECTS 

(Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) 

 

 

§ 1. Informacje ogólne 

 

1. System ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w uczelniach Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

2. System ECTS obowiązuje na wszystkich kierunkach studiów, zarówno studiach I, II, III stopnia, 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych 

3. Celem systemu ECTS jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji 

kwalifikacji studentów a także ich mobilności. 

 

§ 2. Podstawowe definicje 

 

1. Punkty ECTS - odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych 

w programie efektów kształcenia.  

2. Efekty uczenia się - określają co student powinien wiedzieć, jakie powinien posiadać umiejętno-

ści i kompetencje społeczne po zakończeniu programu kształcenia. 

3. Nakład pracy - czas, jakiego student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte 

w programie studiów (takie jak wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne,  e - learning, 

samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty kształcenia. 

 

§ 2. Osoby odpowiedzialne za realizację działań w ramach Regulaminu 

 

1. Prodziekani, którzy nadzorują prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS na Wydziałach i są 

odpowiedzialni za:  

1) wprowadzanie i przestrzeganie zasad i procedur ECTS na danym kierunku, który nadzoru-

ją, 

2) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów mających zapewnić prawidłowe stosowanie 

ECTS, 

3) nadzór nad procesem przydzielania punktów ECTS poszczególnym modułom programu 

studiów,  

4) udzielanie informacji studentom i pracownikom uczelni dotyczących systemu ECTS na 

uczelni. 

2. Dziekan – w zakresie podejmowania decyzji o przenoszeniu osiągnięć studenta zdobytych w innej 

uczelni polskiej lub zagranicznej. 

 

§ 3. Zasady systemu punktowego ECTS 

 

1. System punktowy realizowany w Akademii WSB odpowiada standardowi ECTS i jest on war-

tością przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom. 

2. Punkty są przyporządkowane wszystkim modułom występującym w programie studiów (obo-

wiązkowe, obieralne) w tym praktykom. Punkty mogą być przyznane także innym elementom 
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programu studiów np. obozy naukowe, wizyty studyjne, które podlegają ocenie (zgodnie z za-

twierdzonym programem kształcenia). 

3. Jeżeli w skład modułu wchodzi więcej niż jedna forma zajęć, program kształcenia może prze-

widywać uzyskanie punktów ECTS za zaliczenie każdej z tych form z osobna. 

4. Liczba punktów ECTS przyporządkowana danemu modułowi realizowanemu w ramach dane-

go kierunku studiów odpowiada nakładowi pracy studenta niezbędnemu do jego zaliczenia. 

5. Nakład pracy studenta mierzony jest na podstawie efektów uczenia się zawartych w założo-

nych przez wykładowcę sylabusach. Sylabusy podawane są do publicznej wiadomości. 

6. Szacowany nakład pracy wynika z sumy: 

1) godzin kontaktowych dla danego modułu, 

2) czasu poświęconego na pracę indywidualną i grupową potrzebnego do zaliczenia mo-

dułu (tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek po uczestnictwie 

w wykładzie, ćwiczeniach, seminarium czy laboratorium, zebranie i wybór odpo-

wiednich materiałów, wymagane powtórzenie materiału, przestudiowanie materiałów 

dydaktycznych, pisanie prac/projektów/prac dyplomowych; zajęcia praktyczne; itp.), 

3) czasu poświęconego na edukację w formie e-learning,  

4) czasu wymaganego do przygotowania się do procesu oceniania (w zaliczeniach, eg-

zaminach, projektach, itp.), 

5) czasu uczestnictwa w procesie oceniania, 

6) czasu wymaganego do odbycia obowiązkowej praktyki.   

7. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od przeciętne-

go studenta 25-30 godzin pracy. 

8. W przypadku uzyskania przez studenta większej liczby punktów ECTS niż wymagana do zali-

czenia danego roku studiów, uzyskana nadwyżka na wniosek studenta zaliczona zostaje na 

poczet kolejnego lub następnych lat studiów, o ile dotyczy przedmiotów objętych planem stu-

diów i programem studiów. 

9. W przypadku powtarzania roku lub semestru, ponownego przyjęcia w poczet studentów na 

tym samym kierunku lub specjalności albo udziału w programie wymiany studenckiej, dzie-

kan może uwzględnić zaliczony już przedmiot oraz uzyskane w związku z tym punkty ECTS. 

Prawo to dotyczy także podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku lub specjalności, 

zmiany kierunku studiów lub specjalności, uzyskania zaliczenia modułów na innym kierunku 

lub specjalności lub w innej uczelni. 

10. Zaliczone przedmioty i punkty ECTS uzyskane w innej uczelni mogą zostać uznane w miejsce 

modułów i przypisanych im punktów zawartych w planie studiów w przypadku zbieżności 

efektów uczenia się tych modułów w obydwu uczelniach. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dziekan po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej uczelni, 

przedłożoną przez studenta. 

11. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni, w tym zagranicznej, z przypisa-

nymi punktami ECTS, zajęcia te zalicza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w 

AWSB. 

12. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi: 

1) dla studiów I stopnia licencjackich 180, 

2) dla studiów I stopnia inżynierskich 210, 

3) dla studiów II stopnia 120, gdy dotyczy absolwentów studiów licencjackich,  

4) dla studiów II stopnia 90, gdy dotyczy absolwentów studiów inżynierskich (jeśli pro-

gram kształcenia przewiduje studia 3-semestralne), 

5) dla studiów jednolitych magisterskich – 300, 

6) dla studiów podyplomowych 30. 
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13. Studentom przyznaje się punkty ECTS wyłącznie wtedy, gdy procedura oceniania wykaże, że 

osiągnęli oni wymagane efekty uczenia się dla danego modułu programu studiów.  

14. Liczba punktów uzyskanych w ramach prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształce-

nia na odległość nie może przekroczyć 50% łącznej liczby punktów ECTS przewidzianej pro-

gramem studiów, koniecznej do ukończenia studiów. 

15. Uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia modułu i uzy-

skania założonych efektów uczenia się i nie ma związku z otrzymaną oceną. 

 

§ 4.  Postanowienia końcowe 

 

Pozostałe sprawy dotyczące przyznawania punktacji ECTS, nie ujęte w niniejszym regulaminie, regu-

lują stosowne akty prawne, w tym Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i aktualne rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§ 5. Dokumenty związane 

 

1. Regulamin studiów 

2. System weryfikacji efektów kształcenia 


