Załącznik do uchwały nr 456
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

REGULAMIN ECTS
(Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych)
w UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM
I.

Zasady ogólne

1. System ECTS ma na celu umożliwienie realizacji indywidualnych ścieżek kształcenia i
studiowania na innych uczelniach.
2. Regulamin ma zastosowanie do systemu ECTS:
1) na studiach pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych na określonym kierunku,
poziomie, profilu kształcenia i w każdej formie – dla studiów rozpoczynających się od roku
akademickiego 2012/2013;
2) na studiach podyplomowych:
a) utworzonych przed dniem 1.10.2011 r. i ich kolejnych edycji rozpoczynających się po
tym dniu;
b) utworzonych po dniu 1.10.2011 r.
.
II.

Zasady powoływania, zadania Uczelnianego i Wydziałowych Koordynatorów
ECTS

1. Prorektor ds. Jakości Kształcenia powołuje Uczelnianego Koordynatora ECTS.
2. Uczelniany Koordynator ECTS nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS na
uczelni.
3. Dziekan wydziału powołuje Wydziałowego Koordynatora ECTS.
4. Wydziałowy Koordynator ECTS jest odpowiedzialny za :
a) wprowadzanie i przestrzeganie zasad i procedur ECTS na wydziale,
b) udzielanie informacji studentom i pracownikom uczelni nt. systemu ECTS na wydziale.
III.

Zasady systemu punktowego ECTS

1. Wynikającym z programu kształcenia przedmiotom przypisuje się punkty ECTS.
2. Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do
uzyskania zakładanych efektów kształcenia przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje
przedmioty prowadzone/realizowane przez uczelnię zgodnie z programem kształcenia oraz
jego indywidualną pracę.
3. Punkty ECTS przypisuje się za zaliczenie każdego przedmiotu, w tym praktyk, seminarium
dyplomowego, projektu dyplomowego, przewidzianych w programie kształcenia, przy czym
liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest
spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia
potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu.
4. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30.
5. W celu zdobycia kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia, program kształcenia
powinien przewidywać konieczność uzyskania przez studenta co najmniej:
a) 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia,
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b) 90 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia,
c) 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie
studiów sześcioletnich dla jednolitych studiów magisterskich,
6. W celu zdobycia kwalifikacji podyplomowych program kształcenia powinien przewidywać
konieczność uzyskania przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.
IV.

Punktacja ECTS przypisywana przedmiotom

1. Przedmiot znajdujący się w programie kształcenia musi posiadać zestaw atrybutów
określonych we wzorcowym sylabusie.
2. Sylabus przedmiotu jest wpisywany do wydziałowego Pakietu informacyjnego
ECTS/Katalogu przedmiotów.

V.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
(Dz. U. nr 201, poz. 1187).
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