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REGULAMIN STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW ZALICZENIOWYCH (ECTS) w STSW

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2005 Prawo
o Szkolnictwie Wyższym po nowelizacji z 2011 r, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października 2006 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku
i poziomie kształcenia, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta, Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej
i instytucjonalnej oraz Regulamin studiów § 7, 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,84, 102.

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu ECTS w Staropolskiej Szkole Wyższej
w Kielcach na wszystkich formach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych .

§2
Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie
efektów kształcenia / uczenia się. Efekty kształcenia / uczenia się określają, co student powinien wiedzieć,
rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia.

§3
Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte
w planie i programie studiów (takie jak wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, samodzielna
nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty kształcenia się / uczenia się.

§4
Nakład pracy studenta jest określany na podstawie efektów kształcenia i czasu pracy studenta koniecznego
do uzyskania zakładanych efektów kształcenia zawartych w złożonych przez prowadzących kartach
przedmiotów .

§5
Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia ,których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta
25-30 godzin pracy.

§6
60 punktów ECS odpowiada rocznemu nakładowi pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych osiągniętym w roku akademickim efektom kształcenia / uczenia się.

§7
Szacowanie nakładu pracy uwzględnia całkowity czas potrzebny do tego, aby studenci osiągnęli zakładane
efekty kształcenia/uczenia się w ramach:
1. godzin kontaktowych dla danego komponentu edukacyjnego (liczba godzin kontaktowych na dzień x
liczba tygodni);
2. czasu poświeconego na pracę indywidualną i grupową potrzebnego do pomyślnego zaliczenia
komponentu (tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek po uczestnictwie w wykładzie,
seminarium lub laboratorium; zebranie i wybór odpowiednich materiałów; wymagane powtórzenie
materiału, przestudiowanie materiałów dydaktycznych; pisanie prac/projektów/prac dyplomowych;
zajęcia praktyczne, np. w laboratorium);
3. czasu wymaganego do przygotowania się do i uczestniczenia w procesie oceniania (np. egzaminach);
4. czas wymaganego do odbycia obowiązkowej(-ych) praktyki(praktyk).

§8
Ocena nakładu pracy podlega regularnej weryfikacji na podstawie wyników monitorowania i informacji
zwrotnych od studentów.
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Rozdział II
PROGRAM STUDIÓW WYRAŻONY W PUNKTACH ECTS
§9
Program studiów I, II stopnia, studiów inżynierskich I stopnia oraz studiów podyplomowych zawiera wykaz
przedmiotów i efektów kształcenia, którym przyporządkowane są punkty ECTS. Wszystkie przedmioty
w nim ujęte są oceniane w systemie punktowym ECTS.

§ 10
Punkty są przypisywane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów
takich jak, przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa.

§ 11
Zaliczenie każdego przedmiotu oznacza uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS.

§ 12
Student otrzymuje ustaloną liczbę punktów za zaliczenie przedmiotu niezależnie od wysokości uzyskanej
pozytywnej oceny. Przedmiot, za którego zaliczenie student uzyskał odpowiednią liczbę punktów nie
podlega ponownemu zaliczeniu.

§ 13
Warunkiem wpisu na kolejny semestr lub rok jest również uzyskanie w semestrze lub roku odpowiedniej
liczby punktów ECTS przewidzianych programem studiów.

§ 14
Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wiąże się z uzyskaniem 180 punktów ECTS,
drugiego stopnia 120 ,studiów inżynierskich I stopnia 210, studiów podyplomowych 60 punktów ECTS.

§ 15
Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż
30% punktów ECTS.

§ 16
Osoba, która została skreślona z listy studentów na latach wyższych niż pierwszy rok w uczelni lub w innej
szkole wyższej, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na odpowiedni semestr (rok) studiów, jeżeli różnice
programowe przewidziane do uzupełnienia obejmują przedmioty (wyrażone w punktach ECTS) nie więcej
niż 35 punktów.

§ 17
Rejestr uzyskanych punktów prowadzi dziekanat w dokumentacji studenta.

§ 18
Punkty ECTS umieszczone są w suplemencie dyplomu.

Rozdział III
ECTS A MOBILNOŚĆ STUDENCKA
§ 19
Punkty ECTS uzyskane poza uczelnią macierzystą mogą zostać uznane w miejsce punktów z przedmiotów
zawartych w planie studiów i wynikających standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów
kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach.

§ 20
Przenoszenie osiągnięć studenta odbywa się przy uwzględnieniu że jeden punkt ECTS wymaga 25-30
godzin pracy studenta, przenoszone są punkty za wszystkie przedmioty przewidziane i określone
w programie studiów uczelni w której realizował zajęcia w liczbie punktów ECTS takiej jaka została
przypisana przedmiotom i zajęciom w tej jednostce.

§ 21
Decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje z urzędu dziekan po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu
studiów odbytych poza macierzystą uczelnią, przedłożoną przez studenta.
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§ 22
W przypadku nie uzyskania przez studenta wymaganej ilości punktów ECTS dziekan określa warunki
uzyskania brakujących punktów ECTS.

§ 23
Student przyjeżdżający otrzymuje w uczelni taką liczbę punktów ECTS jaka jest przypisana efektom
kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich przedmiotów oraz zajęć i praktyk w uczelni.
Przenoszenie ocen odbywa się zgodnie z procedurą zawartą w załączniku nr 3 Przewodnika dla
użytkowników ECTS przez porównanie skal ocen w uczelniach ( uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej).
Skala ocen stosowana
w uczelni macierzystej
(STSW)
5,0 bardzo dobry
4,5 dobry plus
4,0 dobry
3,5 dostateczny plus
3,0 dostateczny
2,0 niedostateczny

Odsetek studentów,
którzy otrzymali taką
ocenę

Skala ocen stosowana
w uczelni
partnerskiej

Odsetek studentów,
którzy otrzymali taką
ocenę

§ 24
Przewodnik dla użytkowników Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów wydany przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009 stanowi załącznik do regulaminu nr 1.

§ 25
Wzór Decyzji dziekana stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 2
do regulaminu ECTS
Decyzja Dziekana Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
o uznaniu okresu studiów za granicą w ramach ERASMUS LLP
Na podstawie § 20 Regulaminu stosowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS
STSW w Kielcach informuję, że studentowi / studentce ............................................................................
Wydziału ......................................................................................................................................
wyjeżdżającemu / wyjeżdżającej w ramach ERASMUS LLP ……….......................................................
w okresie od ............................................. do ............................................ ( .......... semestr studiów)
1. zostało uznane ........................................... punktów ECTS uzyskanych w uczelni zagranicznej
...........................................................................................................................................................
na podstawie Wykazu Ocen (Transcript of Records) i Porozumienia o Programie Zajęć (Learning
Agreement).
2. nie zostało uznane ............................................ punktów ECTS uzyskanych w uczelni zagranicznej
.................................................................................................................................................
z następujących powodów: ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

……………..……………………………....
podpis Dziekana
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