Zarządzenie nr 56/12
Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz..U. nr 164, poz. 1365, z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. ECTS – Europejski system Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and
Accumulation System) jest stosowany w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w
Olsztynie jako system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych ( punktów ECTS).
2. Poza zaliczeniem merytorycznym, wykazanym wynikami wyrażonymi ocenami, okresy
studiów w WSIiE TWP rozliczane są za pomocą punktów ECTS.
§2
1. ECTS stosowany jest na wszystkich kierunkach i formach studiów pierwszego i drugiego
stopnia.
2. Wszystkim elementom programu studiów prowadzonych w WSIiE TWP przypisuje się
punkty zaliczeniowe.
3. Liczba punktów zaliczeniowych jest atrybutem przedmiotu (charakteryzuje jego specyfikę).
4. Punkty zaliczeniowe odzwierciedlają łączny czas pracy własnej studenta ( udział w zajęciach,
przygotowywanie zadanych prac, przygotowanie do egzaminu itd.) niezbędny do opanowania
wiedzy, nabycia umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu oraz osiągnięcia dla
danego przedmiotu efektów kształcenia..
5. Jeden punkt zaliczeniowy odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta
§3
1. Liczba punktów ECTS danego przedmiotu odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta
niezbędnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
2. Przy obliczaniu nakładu pracy bierze się pod uwagę takie kryteria jak: formę zaliczenia
przedmiotu ( zal. na ocenę lub egzamin), liczbę godzin zajęć dydaktycznych i związaną z nią
specyfikę oraz charakter zajęć ( waga przedmiotu, przedmiot kierunkowy czy uzupełniający
itp.), rodzaj zajęć ( wykład, ćwiczenia, warsztaty itp.), a także sposoby oceniania.

3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych w planie studiów niestacjonarnych nie może być mniejsza
niż 60% minimalnej ogólnej liczby zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych,
prowadzonych na tym samym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
4. Liczba punktów ECTS przypisana modułom/przedmiotom przewidzianym planem studiów
wynosi:
1) 30 w semestrze, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej
liczby;
2) 60 w roku akademickim.
5. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
wynosi:
1) 180 – dla studiów pierwszego stopnia;
2) 120 – dla studiów drugiego stopnia;
3) 60 – dla studiów podyplomowych.
§4
1. Liczba punktów ECTS przypisana do poszczególnych przedmiotów określana jest przez radę
podstawowej jednostki organizacyjnej WSIiE TWP.
2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot określa jaki nakład pracy
jest niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu ( osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia) i przypisuje mu odpowiednia do tego liczbę punktów ECTS.
3. Przy ustalaniu punktów ECTS przyporządkowanych do danego przedmiotu rada podstawowej
jednostki organizacyjnej bierze pod uwagę opinię autorów programu przedmiotu w sprawie
wymaganego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia przedmiotu.
4. Koordynator przedmiotu ( nauczyciel odpowiedzialny za jego prowadzenie) jest zobowiązany
realizować program przedmiotu zgodnie z przyjętymi wytycznymi.
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przeprowadzać ankiety studenckie, które pozwolą weryfikować te wytyczne.
§5
1. Program studiów zapewnia studentom możliwość wyboru modułów kształcenia, do których
przypisuje się punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% i nie większym niż 35%
punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi
kształcenia.
2. Częścią modułu do wyboru może być moduł specjalności, o ile zapewniona jest realna
możliwość wyboru studenta między co najmniej dwiema specjalnościami.

3. Każdy moduł specjalności opisuje się podobnymi efektami kształcenia dla kierunku,
przypisując mu taka samą liczbę punktów ECTS.
4. Częścią modułu do wyboru są zajęcia ogólnouczelniane, realizowane na innym kierunku
studiów lub na wykładach ogólnouczelnianych.
5. Liczba punktów ECTS, która student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane
na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów, wynosi co najmniej 5%
liczby punktów określonych w planie studiów.
6. Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego wynoszą:
1) studia pierwszego stopnia – 40 pkt ECTS;
2) studia drugiego stopnia – 20 pkt ECTS.
§6
1. Częścią modułu do wyboru są lektoraty języków obcych, za które student musi uzyskać nie
mniej niż 10 pkt ECTS.
2. Zajęcia ze specjalistycznego języka obcego sa prowadzone w wymiarze nie przekraczającym
30 godzin. Za ich zaliczenie student otrzymuje nie mniej niż 2 pkt ECTS.
3. Zajęciom z wychowania fizycznego przypisuje się 2 pkt ECTS.
4. Przedmiotom ogólnym przypisuje się następujące liczby punktów ECTS:\
1) zajęciom z ochrony własności intelektualnej – co najmniej 1 pkt ECTS;
2) technologii informacyjnej – co najmniej 1 pkt ECTS;
3) wykładowi ogólnouczelnianemu – co najmniej 1 pkt ECTS;
Przedmioty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i 3 , są realizowane w formie wykładów i mogą być
prowadzone wspólnie dla więcej niż jednego kierunku studiów.
§7
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).
§8
W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności rozporządzenie Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta ( Dz.U. nr 201, poz. 1187).

§9
1. Przewodnik – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu –
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Schemat przygotowania i wdrażania systemu ECTS w Wyższej Szkole Informatyki i
Ekonomii TWP w Olsztynie dla nowych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia –
stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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