
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 26 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie systemu punktów ECTS w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem  

                   w Tucholi 

 

 

Na podstawie § 2 Uchwały Nr 347 Senatu WSZŚ w Tucholi z dnia 26.04.2019r. w sprawie 

uchwalenia Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta                          

w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stosuje się do studentów studiów stacjonarnych                           

i niestacjonarnych. 

3. Osiągnięcia studenta wyrażane są za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych 

punktami ECTS. 

4. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga                                    

od przeciętnego studenta 25 - 30 godzin pracy. 

5. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez 

Uczelnię zgodnie z planem studiów i programem studiów oraz jego indywidualną 

pracę związaną z tymi zajęciami. 

6. Punkty ECTS przyznaje się za: 

a) zaliczenie efektów uczenia się każdego z przedmiotów zgodnie z planem studiów                                 

i programem studiów, 

b) zaliczenie praktyk przewidzianych w programie studiów, 

        c) przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

6. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli osiągnie założone 

efekty uczenia się i spełni wszystkie określone w programie studiów i karcie przedmiotu  

wymagania. 

7. Liczba punktów ECTS przewidziana dla semestru studiów wynosi od 27 do 33,                                    

przy czym uzyskane oceny końcowe z zajęć nie mają wpływu na wysokość tej liczby. 

8. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr jest uzyskanie liczby punktów 

wynikającej z planu studiów i programu studiów, zgodnie z zasadami określonymi 

w regulaminie studiów. 

9. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi 



 

 

nie mniej niż 60. 

10. Za  zaliczenie 12 tygodniowych praktyk przewidzianych w planie studiów student otrzymuje 

12 punktów ECTS, za zaliczenie 24 tygodniowych praktyk – 24 ECTS. 

11. Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

student otrzymuje od 10 do 20 punktów ECTS w zależności od kierunku studiów i poziomu 

kształcenia. 

12. Liczbę punktów ECTS wymaganą do ukończenia studiów określa regulamin studiów. 

13. Punkty ECTS uzyskane poza WSZŚ w Tucholi uznaje się bez ponownego sprawdzenia 

osiągnięcia założonych efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie                                

z porozumieniem o realizacji programu studiów, zawartym pomiędzy WSZŚ w Tucholi,                       

a uczelnią w której student odbywał kształcenie. 

14. Porozumienie o realizacji programu studiów, o którym mowa w ust. 13 powinno zawierać 

szczegółowy opis programu zajęć do realizacji w uczelni przyjmującej, w tym nazwy 

przedmiotów, przypisane im efekty uczenia się, formy zajęć, liczby godzin zajęć, sposoby 

zaliczenia, liczby punktów ECTS. 

15. Decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje dziekan, po zapoznaniu się z dokumentacją 

przebiegu studiów odbytych poza WSZŚ w Tucholi przedłożoną przez studenta i uzyskaniu 

pisemnych opinii prowadzących przedmioty zaliczone na podstawie dotychczas złożonych 

już przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń. 

16. Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidziane w planie 

studiów i programie studiów oraz przedmiotom wybieranym na zasadach określonych                           

w regulaminie studiów, a także przedmiotom zaliczonym poza WSZŚ w Tucholi, w tym                              

w uczelniach zagranicznych. 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                       Rektor 

                                                                            Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem  

                                                                                                    w Tucholi 

 

                                                                                          dr Krzysztof Kannenberg 

 


