WYDZIAŁ HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
PROCEDURA STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU
PUNKTÓW (ECTS)
Podstawa prawna procedury
- Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu
UwB w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26
czerwca 2019)
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (Dz.U.2018, poz. 1861)
Adresaci procedury
● Prodziekan ds. dydaktycznych
● Studenci studiów I i II stopnia
● Słuchacze studiów podyplomowych
● Nauczyciele akademiccy
● Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
● Pracownicy Dziekanatu
Cel procedury
Celem procedury jest określenie zasad stosowania systemu ECTS oraz wykorzystywanie
możliwości stwarzanych przez ten system.
Osoby odpowiedzialne za realizację procedury
● Prodziekan ds. dydaktycznych
● Nauczyciele akademiccy
● Rady Programowe kierunków
● Rady Programowe Studiów Podyplomowych
● Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
● Pracownicy Dziekanatu
Zakres procedury
Dotyczy wszystkich przedmiotów realizowanych na danym kierunku studiów oraz na
studiach podyplomowych, uwzględnionych w planach studiów i programach kształcenia,
którym przypisano punkty ECTS.
Opis procedury
1. Punkty ECTS przyporządkowuje się poszczególnym modułom lub przedmiotom. Jeden pkt
ECTS odpowiada 25 – 30 godzinom pracy studenta i związany jest z uzyskaniem założonych
efektów kształcenia.
2. Liczba godzin pracy studenta wyznacza jego udział w różnych formach zorganizowanych

zajęć z udziałem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas poświęcony na
samodzielną pracę studenta, tj. przygotowanie się do zajęć, wykonanie indywidualnych
zadań, które mogą być realizowane poza uczelnią (np. wykonanie projektów, samodzielne
przygotowanie innych prac), przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów. Liczba godzin
pracy studenta jest szacowana z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia przez przeciętnego studenta realizującego przedmiot.
3. Punkty ECTS przyznaje się za zaliczenie każdego modułu/przedmiotu przewidzianego w
planie studiów.
4. Student uzyskuje punkty ECTS przyporządkowane danemu modułowi/przedmiotowi, jeżeli
spełni wszystkie określone w programie studiów wymagania oraz osiągnie założone dla tego
modułu/przedmiotu efekty kształcenia, przy czym liczba uzyskanych punktów ECTS nie
zależy od uzyskanej przez studenta oceny.
5. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów do zaliczenia każdego semestru
wynosi nie mniej niż 30; na studiach podyplomowych minimum 60 pkt ECTS dla całego
programu studiów.
6. Dopuszczalny roczny deficyt punktów zaliczeniowych, przy którym student może być
wpisany warunkowo na kolejny rok studiów wynosi 15 ECTS.
7. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskał w każdym semestrze wynosi
15 ECTS. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów zaliczeniowych może być, traktowane
jako brak postępów w nauce i może stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
8. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów
w terminie ustalonym organizacją roku akademickiego oraz spełnienie innych wymagań
określonych w programie studiów dla danego etapu studiów, a tym samym uzyskanie
określonej liczby punktów ECTS przewidzianej w planie studiów dla danego semestru lub
roku.
9. Zmiany terminu realizacji przedmiotu lub formy prowadzenia zajęć mogą być dokonywane
z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na zakładane dla danego etapu studiów efekty
kształcenia i zapewnią uzyskanie wymaganej do zaliczenia semestru/roku studiów liczby
punktów ECTS. Zmiany powinny być wprowadzone nie później niż na trzy miesiące przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
10. W przypadku studenta innej szkoły wyższej, w tym również zagranicznej, który chce
studiować na Wydziale u którego stwierdzono rozbieżności pomiędzy efektami kształcenia
osiągniętymi podczas realizacji dotychczas obowiązującego studenta programu studiów a
efektami kształcenia określonymi dla kierunku, profilu i poziomu studiów, na którym student
będzie kontynuował kształcenie, dziekan podejmując decyzję o przyjęciu, określa warunki,
termin i sposób uzupełnienia różnic programowych. Dziekan ustala wykaz przedmiotów
równoważnych realizowanych na uczelni, z której przenosi się student, wraz z określeniem
liczby punktów ECTS przyznanej tym przedmiotom. Decyzje dotyczące przenoszenia zajęć
zaliczonych przez studenta w innej szkole wyższej są podejmowane zgodnie z warunkami i
trybem przenoszenia zajęć określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego.
11. Student ma prawo do studiów za granicą w ramach międzynarodowych umów oraz
programów edukacyjnych realizowanych w UwB. Program zajęć na innej uczelni dla studenta
UwB ustala indywidualnie opiekun wymiany i zatwierdza dziekan. Program ten wyznacza

okres studiów, na który Uniwersytet kieruje studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz
przedmiotów, które student zobowiązany jest zaliczyć, wraz z punktami ECTS, które
powinien uzyskać.

