Regulamin obliczania punktów ECTS
w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej
w Szczecinie dla studiów I i II stopnia
§1
Postanowienia ogólne
1. System akumulacji punktów jest narzędziem do zarządzania elastycznym systemem
studiów, w którym w toku studiów studenci gromadzą punkty uzyskane w wyniku
osiągnięcia

zakładanych

efektów

kształcenia,

potwierdzonego

zaliczeniem

poszczególnych przedmiotów. Efekty kształcenia określają, jaką wiedzę i jakie
umiejętności oraz jakie kompetencje społeczne, powinien posiadać student,
po zaliczeniu przedmiotu, semestru, roku i – na końcu – programu studiów.
2. Każdemu przedmiotowi w każdym semestrze przyporządkowana zostaje całkowita
liczba punktów ECTS. Punkty przypisane są całym przedmiotom, a nie
poszczególnym formom zajęć, chyba, że standardy kształcenia dla kierunku studiów
stanowią inaczej.
3. Liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów określone są w planie
i programie kształcenia, które zatwierdza Senat Uczelni.
§2
Obliczanie punktów ECTS
1. Punkty ECTS oblicza się, biorąc pod uwagę minimalny wymiar godzinowy nakładu
pracy studenta, konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, przy czym:
a) roczny, minimalny wymiar godzinowy, konieczny do osiągnięcia założonych
efektów kształcenia wynosi 1500–1800 godzin, co odpowiada 60 punktom ECTS,
b) semestralny, minimalny wymiar godzinowy, konieczny do osiągnięcia założonych
efektów kształcenia jest o połowę mniejszy i wynosi 30 punktów ECTS,

1

c) jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta, potrzebnej do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
2. Liczba punktów ECTS obliczana jest dla wszystkich zajęć, w tym wykładów,
ćwiczeń, konserwatoriów, lektoratów, seminariów, praktyk, a także innych zajęć,
organizowanych przez WSIE, zarówno na terenie tej uczelni, jak i poza nim.
3.

Liczna punktów ECTS uwzględnia również indywidualną pracę studenta, która może
przybrać następujące formy:
a) przygotowanie do zajęć,
b) studiowanie literatury,
c) przygotowanie pracy semestralnej (np. projektu, eseju),
d) udział w konsultacjach,
e) przygotowanie do egzaminu i zaliczenia,
f) inne formy, uzgodnione z Dziekanem.

4. Dla wszystkich zajęć i form indywidualnej pracy studenta, najpierw ustala się
minimalny wymiar godzinowy, po czym przelicza się go na liczbę punktów ECTS,
zgodnie z punktem 1, przy czym:
a) formy indywidualnej pracy studenta odnoszą się do każdej formy zajęć,
wymienionych w punkcie 2, w tym do wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów,
lektoratów, seminariów, praktyk, a także do innych zajęć, organizowanych przez
WSIE, na terenie uczelni, jak i poza nią,
b) minimalny wymiar godzinowy zajęć i dostosowanych do nich – form
indywidualnej pracy studenta ustala Dziekan po uwzględnieniu propozycji
prowadzących zajęcia,
c) po ustaleniu wymiaru godzinowego, o którym mowa powyżej, Dziekan lub
wskazana przez niego osoba przelicza go następnie na liczbę punktów ECTS.
§3
Deficyty punktów ECTS
1. Student, kończący semestr ma obowiązek uzyskania 30 punktów ECTS, z tym, że
może zostać dopuszczony do studiowania na następnym semestrze z tzw. deficytem,
czyli bez uzyskania wskazanej tutaj liczby punktów, jednak pod warunkiem, że liczba
punktów ECTS, uzyskana przez studenta po zakończeniu semestru nie jest mniejsza
niż 12 ECTS, przy czym:
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a) w przypadku nie uzyskania przez studenta minimalnej liczby punktów ECTS,
o której mowa wyżej, student zostaje skierowany – w zależności od okoliczności
konkretnej sprawy – na powtarzanie przedmiotu lub przedmiotów, bądź semestru
albo też skreślony z listy studentów, decyzje w tym przedmiocie podejmuje
Dziekan,
b) od decyzji Dziekana, o której mowa wyżej studentowi przysługuje prawo
odwołania do Rektora, decyzja Rektora jest ostateczna.
2. Student, kończący rok akademicki ma obowiązek uzyskania co najmniej 60 punktów
ECTS, z tym, że może zostać dopuszczony do studiowania na następnym roku
z deficytem, pod warunkiem, że liczba punktów ECTS, uzyskana przez studenta po
zakończeniu roku nie jest mniejsza niż 12 ECTS, przy czym:
a) w przypadku nie uzyskania przez studenta liczby punktów ECTS, o której mowa
wyżej, student zostaje skierowany – w zależności od okoliczności konkretnej
sprawy – na powtarzanie ostatniego semestru lub roku, albo też skreślony z listy
studentów, decyzje w tym przedmiocie podejmuje Dziekan.
b) od decyzji Dziekana, o której mowa wyżej, Studentowi przysługuje prawo
odwołania do Rektora, decyzja Rektora jest ostateczna.
3. W ciągu ostatniego semestru, kończącego studia I lub II stopnia, student ma
obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych punktów ECTS, przypisanych dla
studiów danego stopnia (90 ECTS - studia magisterskie; 180 ECTS – studia
licencjackie).
4. Studenci, kończący studia I stopnia, którzy nie uzyskali co najmniej 180 punktów
ECTS – nie mogą uzyskać absolutorium i tym samym nie mogą zostać dopuszczeni
do egzaminu licencjackiego.
5. Studenci, kończący studia II stopnia, którzy nie uzyskali co najmniej 90 punktów
ECTS – nie mogą uzyskać absolutorium i tym samym nie mogą zostać dopuszczeni
do egzaminu magisterskiego.
6. W przypadku przedmiotów zaliczonych na innym kierunku lub poza Uczelnią, w tym
także na studiach zagranicznych, obowiązują następujące zasady:
a) punkty ECTS uznaje się bez ponownego sprawdzenia wiedzy, umiejętności
i

kompetencji

społecznych,

jeżeli

kształcenie

odbywało

się

zgodnie

z porozumieniem, zawartym między uczelniami,
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b) punkty ECTS, uzyskane poza Uczelnią macierzystą mogą zostać uznane w miejsce
punktów przypisanym przedmiotom, określonym w planie studiów w przypadku
zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, na współpracujących uczelniach,
c) decyzję o zaliczeniu przedmiotów podejmuje Dziekan po zapoznaniu się
z przedstawioną przez studenta dokumentacją odbytych studiów,
d) przedmiotom, którym nie przypisano punktów ECTS, punkty przypisuje Dziekan,
kierując się obowiązującym programem kształcenia.
§4
Przypisy końcowe
1. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla
jego uchwalenia.
2. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2015 r.
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