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1. Cel  
Zasadniczymi celamisystemu wyceny punktowej przedmiotów ECTSsą: 

 wspomaganie międzynarodowej i krajowej wymiany studentów, 

 zrównoważenie nakładu pracy studenta w poszczególnych semestrach do poziomu 
750-900 godzin. 

 
2. Definicje i skróty 

ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - służący optymalizacji 
zarządzania kształceniem zorganizowanym w oparciu o „efekty uczenia się” i 
związanego z nimi obciążenia pracą. 

Nakład pracy łącznej - suma godzin wynikających z liczby godzin kontaktowych w uczelni i 
szacunkowych godzin pracy własnej. 

Efekty kształcenia – zestaw/zasóbwiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które 
student zdobywa po zaliczeniu przedmiotu/modułu kształcenia. 

 
3. Odpowiedzialność i uprawnienia 

Prodziekan ds. kształcenia – opracowanie systemu wyceny punktowej ECTS oraz rocznego i 
semestralnego planu rozmieszczenia przedmiotów zgodnie z systemem ECTS, 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna – opiniowanie planu, 
Rada Wydziału – zatwierdzanie planu zajęć, 
Nauczyciele akademiccy – dostosowanie regulaminu przedmiotu (sylabus, ilość zadań) do 

przyznanej przedmiotowi liczby punktów. 
 

4. Opis postępowania 
4.1. Zasady ogólne 

4.1.1. Liczba punktów przypisana danemu przedmiotowi zależy od pracy, jaką przeciętny 
student musi wykonać dla ich osiągnięcia, w warunkach kształcenia formalnego i 
(godziny kontaktowe) i szacunkowych godzin pracy własnej. Odzwierciedlają one ilość 
pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych efektów kształcenia w ramach danego 
przedmiotu/modułu, w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do 
zaliczenia całego roku studiów.  

4.1.2. Punkty ECTS można uzyskać wyłącznie po pozytywnej weryfikacji efektów pracy 
(pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia). 

4.1.3. Ilość punktów ECTS, które student musi zgromadzić w toku realizacji planu studiów 
wynosi równo 30 w semestrze. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy 
studenta. 

4.1.4. Nakład pracy studenta mierzony punktami ECTS obejmuje czas, jakiego wymaga 
zakończenie wszystkich zaplanowanych w procesie kształcenia zajęć, takich jak: 
uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia, przygotowywanie sprawozdań i projektów,  udział 
w seminariach, samokształcenie, egzaminy itd. 

4.1.5. Punkty są przypisane wszystkim edukacyjnym komponentom programu studiów 
(np. zajęciom obowiązkowym, przedmiotom do wyboru, seminariom, praktykom, 
pracom dyplomowym).  

4.1.6. Według Uchwały Nr 786 Senatu UWM z dnia 25.11.2011 r.:  
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 ogólna liczba punktów przypisanych programom studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności wynosi 210, drugiego stopnia 90, 
a jednolitych magisterskich 300 punktów, 

4.1.7. Punkty te są rozdzielane pomiędzy obszary kształcenia ogólnego, podstawowego, 
kierunkowego i specjalnościowego.  

4.1.8. W przypadku studiów II stopnia punkty są rozdzielane pomiędzy obszary kształcenia: 
podstawowy, kierunkowy i specjalnościowy. 

4.1.9. W planie studiów zamieszczony jest podział punktów ECTS przedmiotu na: 

 punkty za godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, 

 punkty za pracę własną, 

 punkty za zajęcia praktyczne (wszystkie godziny związane z odbyciem i 
zaliczeniem ćwiczeń z przedmiotu).  

4.1.10. Teoretycznie, przy równej pracochłonności przedmiotów, 1 punkt ECTS powinien 
równać się ok. 12 godzinom kontaktowych zajęć dydaktycznych.  

4.1.11. Stałe wartości punktów ECTS w planie studiów są następujące: 

 Wychowanie fizyczne – 1 punkt ECTS za 30 godzin zajęć 

 Języki obce – 2 punkty ECTS za 30 godzin zajęć 

 Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru – 2 punkty ECTS za 3 godzin zajęć 

 Technologia informacyjna – minimum 2 punkty ECTS za 30 godzin zajęć 

 Praca inżynierska – 15 punktów ECTS 

 Praca magisterska – 20 punktów ECTS 

 Szkolenie w zakresie BHP – 0.5 punkta ECTS 

 Etykieta – 0.5 punkta ECTS 

 Ergonomia – 0.25 punkta ECTS 

 Ochrona własności intelektualnej – 0.25 punkta ECTS 
4.1.12. Dla pozostałych przedmiotów wprowadzono Wydziałowy algorytm alokacji punktów 

ECTS zgodnie z wyjściową zasadą, że 1 punkt  ECTS równa się ok. 15 kontaktowym 
godzinom zajęć ujętych w programie studiów. 

4.1.13. Dodatkowe punkty są przyznawane w zależności od: 

 formy zaliczenia przedmiotu – dodatkowe 1-2 punkty dla przedmiotu kończącego 
się egzaminem, 

 statusu przedmiotu – dodatkowe 1-2 punkty dla przedmiotu podstawowego. 
4.1.14. Poprawność przyznania punktów i/lub pracy w przedmiocie jest weryfikowana przez 

studentów w ankiecie przedmiotu. 
 
4. Dokumenty związane 

4.1. Prawo o Szkolnictwie Wyższym - Art.  165 
4.2. Przewodnik: Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement Do 

Dyplomu 
(http://www.uwm.edu.pl/files/10_ue_europejski_system_transferu_suplement_do_d
yplomu.pdf) 

4.3. Regulamin studiów w UWM (rozdział XI) 
4.4. Uchwała Nr 786 Senatu UWM z 25.11.2011 r. w sprawie wytycznych przy układaniu 

programów kształcenia.   
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