
UCHWAŁA nr 37/2013 

Rady Wydziału Ekonomii , Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 24 maja 2013 r. 


w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów 

Zaliczeniowych (ECTS) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
obowiązującego od roku akademickiego 2013/2014 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 164, poz. 
1365 z późn o zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 
2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie studiów 
(Dz.U. nr 243, poz. 1445 z późn o zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studen
ta (Dz.U. nr 201, poz. 1187) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 
listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby 
zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształ
cenia na odległość (Dz.U. nr 246, poz. 1470) Rada Wydziału uchwala co następuje: 

§ 1 
Regulamin Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych (ECTS) na 
Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi 
załącznik nr l do niniejszej uchwały . 

§2 
Regulamin Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych obowiązuje 
od roku akademickiego 2013/2014. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 16/2012 z 
24.02.2012 r. 

Dziekan 

dj~c..J1V{ 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2013 z 24.05.2013 r. 

Regulamin Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów 
Zaliczeniowych (ECTS) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 

§ 1 

Zasady ogólne 


l. System ECTS obowiązuje na wszystkich kierunkach studiów, formach, poziomach i profi
lach kształcenia. 

2. Wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta 
przypisuje się punkty ECTS. 

3. Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest speł
nienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwier
dzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. 

§2 

Zasady systemu punktowego ECTS 


1. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 
średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowa
ne przez wydział zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę. 

2. Student otrzymuje nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru studiów. 
3. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów student jest obowiązany uzyskać co naj

mmeJ: 
a) 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia, 
b) 90 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia. 
4. Za seminarium dyplomowe obejmujące przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz 

przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje: 
a) na studiach I stopnia 10 punktów ECTS, 
b) na studiach II stopnia 20 punktów ECTS. 
5. Za zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych student otrzymuje 2 

punkty ECTS, a za zaliczenie zajęć rekreacyjno-ruchowych na studiach niestacjonarnych student 
otrzymuje l punkt ECTS. 

6. Za zaliczenie praktyki zawodowej student otrzymuje 2 punkty ECTS. 
7. Za zaliczenie modułu obejmującego przedmioty specjalnościowe student otrzymuje: 
a) na kierunkach studiów uruchomionych przed rokiem akademickim 2013/2014 - 35 punktów 

ECTS na studiach I stopnia i 22 punkty ECTS dla studiów II stopnia, 
b) na kierunkach studiów uruchamianych od roku akademickiego 2013/2014 - 27 punktów 

ECTS na studiach I stopnia i 18 punkty ECTS dla studiów II stopnia. ' 
8. Program studiów na dany cykl kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształce

nia, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nie później niż w kwietniu roku akademickiego poprze
dzającego wejście w życie programu (zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia MNiSW w sprawie wa
runków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie studiów "zmiany programów 
kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia") określa: 

a. Liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiada
jących poziomowi studiów, 

b. Łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bez
pośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 

c. Łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk 
podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i pro
filu kształcenia, 



d. Łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych, 

e. Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia 
oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów, 

f. Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fi
zycznego. 

9. Program studiów na dany cykl kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i proftlu kształce
nia umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia (zajęcia lub grupy zajęć) , do których przypi
suje się punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS. 

Dziekan 
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Prof. dr hab. Marek Walesiak 


