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OGÓLNE ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO ECTS W AKADEMII 

MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE 

 

PREAMBUŁA 

 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS, ang. European 

Credit Transfer System) jest zbiorem procedur, które zostały opracowane przez 

Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych                           

i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej 

uczelni. 

Zasadniczym celem ECTS jest stworzenie uregulowań prawnych                         

i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów oraz ujednolicenie sposobu 

studiowania w całym obszarze szkolnictwa wyższego Europy.                        

Ponadto, studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we 

wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych 

uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to 

wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi 

uczelniami, które wdrożyły ECTS.  

W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być 

stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal 

oceniania.  

Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie,           

a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych            

za granicą i w Polsce. 

Art. 1 

1. System punktów kredytowych nie eliminuje ocen, które są stosowane           

do określenia poziomu wiedzy studenta. 

2. Liczbę punktów przypisuje przedmiotom właściwa Rada Wydziału, zgodnie         

z wytycznymi Senatu AMW, Regulaminem Studiów, Rozporządzeniem MNiSW  

z  dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia 

osiągnięć studenta (DzU z 2011 r. nr 201, poz. 1187) oraz niniejszymi 

postanowieniami. 

 



Art. 2 

1. Przedmiotom (modułom) przyporządkowana zostaje całkowita liczba punktów 

ECTS w każdym semestrze. Liczba ta odzwierciedla nakład pracy studenta 

konieczny do zaliczenia przedmiotu (modułu). 

2. W przypadku przedmiotu (modułu), który nauczany jest przez kilka semestrów, 

liczba punktów przypisana całemu przedmiotowi jest sumą punktów,                

jakie zostały przypisane przedmiotowi w poszczególnych semestrach. 

3. Każdy przedmiot (moduł) posiada przypisaną liczbę punktów ECTS większą od 

zera, odstępstwo od tej reguły stanowić mogą przedmioty z tzw. modułu 

wojskowego. 

4. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi: 

a) dla studiów pierwszego stopnia: 

- licencjackich    180; 

- inżynierskich    210;  

b) dla studiów drugiego stopnia  90; 

c) dla studiów trzeciego stopnia  240. 

5. Całkowita liczba punktów w roku akademickim wynosi 60 ECTS (w każdym 

semestrze po 30). 

6. Student przez całe studia kumuluje punkty ECTS przypisane wszystkim 

przedmiotom (modułom) w planie studiów i programie nauczania.  
 

Art. 3 

1. Rada wydziału: 

a) uchwala szczegółowe zasady studiowania i przyznawania punktów ECTS 

zgodnie z zapisem pkt. 7, §15 Regulaminu Studiów Akademii Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; 

b) określa liczbę punktów długu kredytowego pozwalający na:  

i. wpis warunkowy; 

ii. powtarzanie semestru; 

iii. powtarzanie roku studiów; 

c) określa pozostałe wymagania programowe warunkujące zaliczenie 

semestru i roku studiów; 

przeprowadza analizę dotychczasowego sposobu przypisania liczby punktów ECTS 

do przedmiotów (modułów). 


