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Zarządzania

ECTS W PIGUŁCE czyli w jakim celu został wprowadzony system
ECTS (European Credit Transfer System)
ECTS (skrót polski: Europejski System Transferu Punktów) to system ułatwiający
zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię
macierzystą.

Punkty ECTS
System ECTS jest także sposobem oceny postępów studenta na uczelni macierzystej
i służy do potwierdzenia oraz zaliczenia kolejnych etapów kształcenia. Punkty ECTS
odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w sylabusach
przedmiotów (składających się na program studiów) efektów kształcenia/uczenia się
(efekty kształcenia/uczenia się określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić
zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia). Punkty są przypisane do pełnego
programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł,
przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa i ćwiczenia w laboratorium).
Zatem trzeba zdobyć punkty ECTS, żeby zaliczyć semestr, rok na studiach!
 Suma możliwych punktów ECTS do uzyskania w semestrze wynosi 30,
a w ciągu roku 60.
 Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia:
- jednego semestru to 20 pkt,
- roku akademickiego: w I (pierwszym) semestrze trzeba zdobyć 20 punktów, a w
II (drugim) semestrze 45 punktów łącznie (za I i II semestr czyli rok akad.).

Dług punktowy
Dług punktowy ten to różnica między liczbą punktów przypisanych semestrowi, a
minimalną liczbą punktów, jaką student musi uzyskać do zaliczenia semestru i rejestracji
warunkowej na kolejny semestr/rok. Za przedmioty niezaliczone, które stanowić będą dług
punktowy student musi wnieść stosowne opłaty z tytułu powtarzania (opłat nie wnosi się
tylko wtedy, kiedy z danego przedmiotu student nie zdał egzaminu, a pozostałe jego formy
student ma zaliczone na ocenę pozytywną).
Dług punktowy:
 Dla jednego semestru wynosi 10 punktów.
 W I semestrze dług punktowy całkowity wynosi 10 punktów, natomiast w II
semestrze - 15 punktów łącznie za I i II semestr (z tym że w I semestrze można mieć
maksymalnie 10 punktów długu, a w drugim zostaje już tylko 5 punktów ECTS lub w
inny wariancie np. 6 punktów z I-go i 9 punktów z II-go). Ważne, aby na każdym
pojedynczym semestrze nie przekroczyć 10 punktów).
Jeżeli student nie uzyska minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS – nie zalicza
semestru/roku a Dziekan Wydziału Zarządzania wydaje decyzję o:
 skierowaniu na powtarzanie semestru (z wyjątkiem pierwszego semestru, którego
zgodnie z Regulaminem studiów nie można powtarzać),
 skreśleniu z listy studentów (osoba przestaje być studentem).
Bardziej szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych Wydziału Zarządzania
oraz stronach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Wydziałowa Komisja ds. weryfikacji wiedzy o ECTS

