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OPRACOWANIE, MONITOROWANIE I AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW
I PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ ICH EFEKTÓW, UWZGLĘDNIAJĄCE
STOSOWANIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE:
WYCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z ZACHOWANIEM ZASAD
OKREŚLONYCH W EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSFERU I AKUMULACJI
PUNKTÓW (ECTS)
1. CEL PROCEDURY
Określenie zasad oceny efektów kształcenia na podstawie realizacji systemu
punktów kredytowych za pomocą kompatybilnego Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów - ECTS.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES
2.1. Powołanie Wydziałowego Koordynatora ds. Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów.
2.2. Współpraca Wydziałowego Koordynatora ds. Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów z Koordynatorem Uczelnianym ds. ECTS i z Wydziałowym
Koordynatorem ds. Wymiany Studentów.
2.3. Opracowanie przez Wydziałowego Koordynatora ds. ECTS Informatora ECTS.
2.4. Zamieszczenie liczby punktów ECTS w informatorze ECTS, w planie studiów, na
stronie internetowej Wydziału.
2.5. Stworzenie przez Wydziałowego Koordynatora ds. ECTS pisma instruktażowego
lub informacyjnego dotyczącego zasad funkcjonowania systemu ECTS na
Wydziale.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dziekan Wydziału Biologii - podejmowanie decyzji o uznaniu punktów ECTS.
Prodziekan ds. kształcenia - wprowadzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu
ECTS na Wydziale.
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Prodziekan ds. studenckich - wprowadzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu
ECTS na Wydziale.
Wydziałowy Koordynator ds. ECTS - opracowanie wzorów dokumentów
informacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania na wydziale systemu ECTS,
współpraca z Wydziałowym Koordynatorem Programów Wymiany Studentów,
udział w pracach związanych z opracowaniem harmonogramu badań,
uwzględniających terminy realizacji i zakres przedmiotów oraz ich rodzaj
(sekwencyjny i niesekwencyjny, obowiązkowy i nieobowiązkowych, fakultatywny).
Wydziałowy Koordynator Programów Wymiany Studentów - współpraca z
Wydziałowym Koordynatorem ds. ECTS w zakresie uznania punktów ECTS,
zdobytych przez indywidualnego studenta poza macierzystą uczelnią.
Opiekun roku - pomoc studentom przy wyborze przedmiotów zapewniającym
odpowiednią liczbę punktów ECTS.
Kierownik dziekanatu i pracownicy dziekanatu - prowadzenie i archiwizacja
dokumentacji dot. punktów ECTS, zdobytych przez indywidualnego studenta.

4. OPIS POSTĘPOWANIA
4.1. Wprowadzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu ECTS na Wydziale.
4.2. Powołanie Wydziałowego Koordynatora ds. ECTS.
4.3. Przestrzeganie zasad i procedur Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji
Punktów, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapewniających
właściwe stosowanie narzędzi ECTS.
4.4. Podleganie nadzorowi Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS, dotyczącemu
opracowania i aktualizacji wydziałowego informatora ECTS.
4.5. Aktualizacja i upowszechnianie informatora ECTS odbywa się pod nadzorem
wydziałowego koordynatora ds. ECTS.
4.6.

Wydziałowy Koordynator ds. ECTS opracowuje wzory dokumentów
pomocniczych ECTS, prowadzi dokumentację dotyczącą systemu ECTS,
współpracuje z koordynatorem programów wymiany studentów oraz
Uczelnianym koordynatorem ECTS.

4.7. Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu Studiów decyzję o uznaniu punktów podejmuje
Dziekan Wydziału.
4.8. Wymagana liczba punktów ECTS warunkująca ukończenie studiów wynosi: 180240 (dla studentów I stopnia), 90-120 (dla studentów II stopnia).
4.9. Dokumentacja prowadzona przez Wydziałowego Koordynatora ECTS jest
gromadzona i przechowywana w dziekanacie Wydziału.
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5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ
5.1. Rozporządzenie MNiSzW z dnia 3 października 2006 roku w sprawie warunków
i trybu przenoszenia osiągnięć studenta.
5.2. Informator ECTS.
5.3. Regulamin studiów.

6. ZAŁĄCZNIKI
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ECTS NA WYDZIALE BIOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

1. Zasady zaliczania osiągnięć studenta wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych –
„punkty ECTS” (European Credit Transfer System) są przedstawione w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006
roku. Dz. U. z dnia 16 października 2006 roku.
2. Funkcję Wydziałowego Koordynatora ds. Europejskiego Systemu Transferu i
Akumulacji Punktów (ECTS), na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie pełni prof. dr hab.
Genowefa Kotwica (decyzja Rady Wydziału z 16 grudnia 2008 roku).
3. Informatory ECTS dla kierunku Biologia i Biotechnologia (studia pierwszego i drugiego
stopnia) opracowuje Zespół powoływany przez Dziekana Wydziału, a głównym
wykonawcą w Zespole jest Wydziałowy Koordynator ds. ECTS. Struktura Informatora
jest zgodna z ogólnouczelnianym wymaganiami dotyczącymi poszczególnych
rozdziałów oraz zawartych w nich treści. Odpowiednie informacje do opisu
rozdziałów I, II i III są prezentowane na stronie internetowej
http://www.uwm.edu.pl/erasmus-wksir/ECTS/ raz mogą być uzupełniane w
porozumieniu z dr inż. Andrzejem Żołnowskim – Koordynatorem Uczelni ds. ECTS.
Informacje zawarte w rozdziałach od I do III opracowane są przez Biuro ds.
Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Biuro Współpracy z Zagranicą i dotyczą
informacji ogólnych o Uniwersytecie, studiów na Uniwersytecie, praw i obowiązków
studenta, oferty kształcenia na Uniwersytecie, zasad rekrutacji na studia, programów
ERASMUS i MOST oraz informacji praktycznych dla studentów. Kolejne rozdziały
Informatora (od IV do VIII) dotyczą informacji o Wydziale Biologii i obejmują: ogólne
informacje o Wydziale Biologii, informacje o wymaganiach rekrutacyjnych i
kierunkach studiów, standardach kształcenia na poszczególnych kierunkach,
programach studiów i sylwetce absolwenta. Ostatni rozdział zawiera sylabusy
przedmiotów kierunkowych, do wyboru i kształcenia ogólnego i prezentowane są
tam treści wykładów, ćwiczeń i seminariów. Przedstawione są też wymagania
niezbędne do zaliczenia przedmiotu, liczba punktów ECTS oraz opis wiedzy,
umiejętności i kompetencji/postaw. Treści sylabusów przygotowują kierownicy
przedmiotów. W odniesieniu do przedmiotów kształcenia ogólnego treści takie są
prezentowane na stornie internetowej http://www.uwm.edu.pl/erasmuswksir/ECTS/. Informator ECTS dla kierunku Biologia opracowano i wydano w 2009
roku, a dla kierunku Biotechnologia w 2011 roku.

3

4. Zgodnie rozporządzeniem MNSiW (punkt 1.) jeden punkt ECTS odpowiada efektom
kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin
pracy. Zatem przy zaliczaniu osiągnięć studenta wyrażanych za pomocą punktów
ECTS należy brać po uwagę:
 wkład własnej pracy studenta w celu uzyskania efektów kształcenia
 sposób zaliczenia przedmiotu (np. egzamin, zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne itp.)
 ogólną liczbę godzin przeznaczoną na cały przedmiot oraz poszczególne formy
dydaktyczne (np. wykład informacyjny, problemowy, ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia terenowe itp.)
 rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, do wyboru, kształcenia ogólnego
 język, w którym przedmiot jest prowadzony (polski, obcy - nie uwzględnia się tu
lektoratów)
 wytyczne dotyczące przedmiotów, które zawarte są w standardach kształcenia dla
danego kierunku
 wytyczne rozporządzenia MNSiW § 3.1 pkt.2. i § 5.1 pkt.1. i 2.
5. Przepisy określają, że liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla
semestru wynosi od 27 do 33, przy czym liczba punktów przewidziana w jednym roku
akademickim wynosi nie mniej niż 60. Punkty kredytowe uzyskane poza uczelnią
macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów
kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji
programu kształcenia, zawartym pomiędzy obiema uczelniami. Punkty ECTS uzyskane
poza macierzystą uczelnią mogą zostać uznane w miejsce punktów z przedmiotów
zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia w przypadku
zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach.
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