ZARZĄDZENIE Nr 36 /2009
z dnia 12 maja 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie warunków i trybu
przenoszenia osiągnięć studentów za pomocą punktów zgodnych z Europejskim
Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 3 października 2006r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć
studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. 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. Nr164
poz. 1166) zarządza się, co następuje:
§1
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) wyrażający osiągnięcia
studentów stosuje się na wszystkich kierunkach i poziomach studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.
§2
1. Liczba punktów ECTS danego przedmiotu odpowiada średniemu nakładowi pracy
studenta niezbędnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Przyjmuje się, że
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta. W żadnym razie punkty nie
zastępują oceny, która wskazuje na stopień opanowania zakładanych efektów kształcenia.
2. Punkty przyporządkowane są poszczególnym przedmiotom i przyznawane studentom,
którzy spełnili wymagania niezbędne do ich zaliczenia określone planem studiów
i programem nauczania.
3. Przyporządkowanie punktów powinno uwzględniać wymagania zawarte w standardach
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.
4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33.
Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi nie
mniej niż 60.
§3
1. Najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego dziekan podaje do
wiadomości studentów uchwalony przez radę wydziału Katalog przedmiotów ECTS dla
każdego kierunku prowadzonego przez jednostkę.
2. Katalog przedmiotów powinien zawierać wszystkie hasła wymienione w tabeli
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wszystkie przedmioty (moduły)
powinny być opisane w Katalogu przedmiotów Uniwersytetu Śląskiego w sposób spójny.
3. Za wdrożenie i działanie systemu ECTS w jednostce odpowiada powołany przez dziekana
koordynator . Zaleca się, by wydziałowi pełnomocnicy ds. zapewnienia i doskonalenia
jakości kształcenia jednocześnie pełnili funkcję wydziałowych/kierunkowych
koordynatorów ECTS.

§4
1. Punkty ECTS, 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.
2. 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.
3. Decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje dziekan wydziału prowadzącego
kształcenie po zapoznaniu się z przedłożoną przez studenta dokumentacją przebiegu
studiów odbytych poza macierzystą uczelnią.

§5
1. Pod pojęciem dziekana wydziału rozumie się także kierownika niebędącej wydziałem
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego prowadzącej studia.
2. Traci moc zarządzenie Nr 8/2000 z dnia 14 lutego 2000r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie zasad wprowadzania systemu punktów kredytowych (ECTS) do procesu
kształcenia studentów, ze zmianą w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 55 z
dnia 19 lipca 2002r.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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