INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU ECTS
Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System - ECTS) to
system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni partnerskiej
(w tym uczelni zagranicznej) przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany
w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego programu ERASMUS.
ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów.
Oznacza to, że okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy
oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że
treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej może się różnić od programu w
uczelni macierzystej. Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad
zaliczania zajęć. ECTS ułatwia instytucjom uznawanie osiągnięć studentów w nauce, przez
stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen.
Przewodnik dla użytkowników ECTS (we wszystkich językach UE), instrukcje dotyczące
przedstawiania w sieci Web pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS są
dostępne na stronie Komisji Europejskiej,
http://ec.europa.eu/education/not_found_en.htm
w tym adres strony z tekstem przewodnika ECTS
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/usersg_en.html
Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym
przedmiotom, odpowiadającą nakładowi pracy, jaką winien wykonać student, aby otrzymać
zaliczenie z danego przedmiotu. Liczba punktów, którą uzyskuje student po zaliczeniu danego
przedmiotu opisuje względny nakład pracy koniecznej do zaliczenia tego przedmiotu w
odniesieniu do całkowitego nakładu pracy, wymaganego do zaliczenia pełnego roku
akademickiego studiów na danym kierunku.
Punkty ECTS przypisane każdemu z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną
odzwierciedlają względne obciążenie studenta związanego z udziałem w różnych formach
zajęć związanych z realizacją danego przedmiotu. Obejmują one zarówno zajęcia grupowe:
wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, prace terenowe itp., jak i pracę indywidualną
oraz egzaminy i inne formy oceny. Punkty ECTS przypisuje się również praktykom i
przedmiotom obieralnym, stanowiącym integralną cześć programu studiów, o ile kończą się
oceną.
W systemie ECTS ilości pracy wymaganej do zaliczenia całego roku akademickiego
odpowiada 60 punktów, na semestr przypada zwykle 30 punktów. O liczbie punktów
przypisywanej poszczególnym przedmiotom decyduje instytucja uczestnicząca w systemie
ECTS.
Student zainteresowany odbyciem okresu studiów w uczelni partnerskiej, po
zapoznaniu się z pakietem informacyjnym tej uczelni, przygotowuje w porozumieniu z
właściwym koordynatorem w uczelni macierzystej plan studiów w czasie pobytu w uczelni
partnerskiej. Wypełnia formularz zgłoszeniowy (student application form), który obok danych
osobowych kandydata obejmuje informację o liczbie punktów jaką planuje uzyskać w uczelni
przyjmującej. Do formularza dołącza uzgodnione z koordynatorem porozumienie o programie
zajęć oraz opis dotychczasowego przebiegu studiów w formie wykazu zaliczeń. Porozumienie
o programie zajęć podpisuje student i koordynatorzy reprezentujący obie uczelnie. Podpisanie
dokumentu jest warunkiem koniecznym uznania okresu studiów odbytych w uczelni
przyjmującej. Kopie porozumienia otrzymuje każda ze stron. Jakakolwiek zmiana planu studiów
w okresie pobytu w uczelni przyjmującej wymaga zgody wszystkich zainteresowanych stron

wyrażonej przez odpowiedni zapis w porozumieniu o programie zajęć potwierdzony podpisem
każdej ze stron.
Transfer punktów uzyskanych w uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie wykazu
zaliczeń. Obejmuje on wszystkie przedmioty zrealizowane przez studenta, liczbę punktów
przypisaną każdemu z nich oraz oceny przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w uczelni
przyjmującej oraz skalą w systemie ECTS. Kopię wykazu zaliczeń, potwierdzoną podpisem,
otrzymuje każda ze stron. Na podstawie wykazu zaliczeń uczelnia macierzysta podejmuje
decyzję o zaliczeniu okresu studiów.
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Podstawowymi dokumentami systemu ECTS są trzy dokumenty:
Pakiet informacyjny (information package) zawierający informacje na temat uczelni,
wydziału/instytutów, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów. Pełni rolę
przewodnika dla nauczycieli i studentów uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskich.
Obejmuje ogólne informacje o uczelni macierzystej, wydziale/ instytucie, kalendarzu
akademickim, planach i programach studiów. Opis planów i programów studiów dotyczy
przede wszystkim programu przedmiotów, formy zajęd, okresu trwania, wymagań
wstępnych, sposobu oceny, wartości punktowej oraz innych informacji na temat
przedmiotów wchodzących w skład oferty dydaktycznej danej jednostki. Pakiet
informacyjny, aktualizowany co rok powinien byd dostępny w formie elektronicznej oraz w
wersji obcojęzycznej.
Porozumienie o programie zajęć (learning agreement), to umowa trójstronna pomiędzy
studentem, a uczelniami - macierzystą i partnerską, przygotowana przed rozpoczęciem
przez studenta okresu studiów w uczelni partnerskiej. Umowa zobowiązuje studenta do
zrealizowania określonego umową programu zajęć, uczelnię przyjmującą do zapewnienia
studentowi udziału w wymienionych w porozumieniu zajęciach, a uczelnię macierzystą do
uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen.
Wykaz zaliczeń (transcript of records) przedstawiający jakościowy i ilościowy opis
osiągnięć studenta w nauce. Przygotowuje się go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i
po zakończeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej. W wykazie wymienione są
wszystkie przedmioty, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów i
ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni oraz w systemie ECTS.
Każda uczelnia wprowadzająca system ECTS powołuje koordynatora uczelnianego ECTS
oraz koordynatorów wydziałowych/instytutowych ECTS - odrębnie dla danego kierunku
studiów. Zajmują się oni sprawami administracyjnymi i dydaktycznymi związanymi z
realizacją ECTS, jego popularyzacją wśród studentów i pracowników uczelni oraz udzielają
wskazówek studentom zainteresowanym odbyciem studiów w uczelniach partnerskich.
Na naszym kierunku Instytutowym Koordynatorem ECTS jest
mgr Wojciech Lipiński

Więcej informacji znajdziesz głównej stronie Uczelni http://www.ujk.edu.pl/ECTS.html
oraz na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

