
Regulamin ECTS
(Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych)  

w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej 

I. Zasady ogólne

1. System  ECTS  ma  na  celu  umożliwienie  realizacji  indywidualnych  ścieżek
kształcenia i studiowania na innych uczelniach.

2. System  ECTS  obowiązuje  na  studiach  stacjonarnych  i  niestacjonarnych,
na wszystkich stopniach.

3. Punkty ECTS, przyporządkowane wszystkim elementom programu studiów, tj. 
modułom, zajęciom z poszczególnych przedmiotów, praktykom i pracy 
dyplomowej, student może uzyskać wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy         
i uzyskaniu określonych dla danego przedmiotu efektów kształcenia, tj.                      
po zakończeniu procesu kształcenia przewidzianego dla danego przedmiotu.

4. Otrzymanie przez studenta wymaganej liczby punktów ECTS jest jednocześnie 
podstawą do dokonania wpisu studenta na kolejny rok lub semestr studiów, przy 
czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.

II. Zasady powoływania, zadania Uczelnianego Koordynatora ECTS

1. Rektor ULT powołuje Uczelnianego Koordynatora ECTS.
2. Uczelniany Koordynator ECTS nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS

na uczelni i jest odpowiedzialny za:
a. wprowadzanie i przestrzeganie zasad i procedur ECTS na uczelni,
b. udzielanie informacji studentom i pracownikom uczelni nt. systemu ECTS

na uczelni.

III. Zasady systemu punktowego ECTS

1. Liczba  punktów ECTS przyporządkowana  danemu przedmiotowi  odpowiada
nakładowi pracy studenta niezbędnemu do zaliczenia tego przedmiotu.

2. Minimalna  liczba  punktów  przewidziana  na  rok  akademicki  wynosi  60,
w tym dla semestru od 27 do 33 punktów ECTS.

3. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
a. dla studiów I stopnia licencjackich 180/210/240,
b. dla studiów II stopnia 120.

IV. Punktacja ECTS za przedmioty

1. Zaleca się aby przedmiot, za zaliczenie którego student otrzymuje punkty, kończył
się zaliczeniem z oceną lub egzaminem.

2. Przedmiot znajdujący się w ofercie dydaktycznej ULT ma stały zestaw atrybutów,
do których należą m.in.:

a. nazwa przedmiotu,
b. opis przedmiotu,
c. wykaz form zajęć wchodzących w skład przedmiotu,



d. zasady zaliczania przedmiotu,
e. punkty ECTS, które student otrzymuje po zaliczeniu przedmiotu zgodnie z

zasadami zaliczania,
f. wymagania wstępne.

3. Punktacja ECTS musi być zgodna z obowiązującymi standardami kształcenia dla
poszczególnych kierunków studiów

4. Szczegółowe zasady przyznawania punktów ECTS przedmiotom pozostawia się 
decyzji rad podstawowych jednostek organizacyjnych, pod warunkiem zachowania
zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V. Deficyt punktów ECTS

ECTS uelastycznił  proces studiowania i  rozliczania semestrów. Wielkość długu punktowego
decyduje  o  możliwości  kontynuacji  studiów  –  mimo  niezaliczonych  przedmiotów,
powtarzaniu semestru lub skreśleniu.

a)  dopuszczalny  deficyt  punktowy  ECTS  na  studiach  pierwszego  stopnia  po  kolejnych
semestrach wynosi:
s. I - 12 ECTS, s. II– 12 ECTS,
s. III - 6 ECTS, s. IV-8 ECTS,
s. V.- 7 ECTS, s. IV- 0 ECTS

b) dopuszczalny deficyt dla studiów drugiego stopnia punktowy ECTS po kolejnych 
semestrach wynosi:
s. I - 12 ECTS, s. II– 12 ECTS,
s. III - 6 ECTS, s. IV-8 ECTS,

VI. Postanowienia końcowe

Pozostałe  sprawy  dotyczące  przyznawania  punktacji  ECTS,  nie  ujęte  w  niniejszym
regulaminie,  regulują:  Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. nr 187,
poz. 1385) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007
r.  w  sprawie  standardów  kształcenia  dla  poszczególnych  kierunków  oraz  poziomów
kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166)


