Wytyczne w sprawie przyznawania punktów ECTS
(Europejskiego Systemu Transferu Punktów)
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
na podstawie Zarządzenia nr 16/2011/12 Rektora WSZOP z dnia 23 marca 2012 r.
§1
1. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prowadzone
są na kierunkach wg programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK)
dla Szkolnictwa Wyższego.
2. Integralnym elementem programów kształcenia są przypisane do poszczególnych przedmiotów
lub modułów procesu kształcenia punkty ECTS.
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§2
Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego
profilu kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia
oraz program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych
efektów.
Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa:
1) formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi studiów
3) moduły kształcenia – przedmioty lub grupy przedmiotów – wraz z przypisaniem do każdego
z nich zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS
4) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta
5) plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej
6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
7) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu z zakresu
nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku,
poziomu i profilu kształcenia
8) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych
9) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia
oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów
10) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk.
Efekty kształcenia danego przedmiotu określa nauczyciel akademicki odpowiedzialny
za prowadzenie przedmiotu.
Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów określa Senat WSZOP na wniosek
Rady Wydziału. Wniosek opiniuje koordynator ECTS właściwy dla kierunku.
Plany studiów zawierają informacje o realizacji toku kształcenia na poszczególnych semestrach,
w szczególności o przedmiotach, ich wymiarze godzinowym i formach realizacji, przydzielonych
punktach ECTS oraz sposobie zaliczenia – osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§3
1. Przy tworzeniu programów kształcenia należy uwzględnić zasady:
1) kierunkowe efekty kształcenia są identyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
2) kierunkowe efekty kształcenia są formułowane osobno dla profilu ogólnoakademickiego
i praktycznego.
2. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
1) na studiach pierwszego stopnia licencjackich - co najmniej 180
2) na studiach pierwszego stopnia inżynierskich - co najmniej 210
3) na studiach drugiego stopnia - co najmniej 90 lub 120 (w zależności od wymiaru kształcenia)
4) na studiach podyplomowych – co najmniej 60.
3. Program kształcenia umożliwia studentom wybór przedmiotów lub modułów, do których
przypisane są punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS koniecznych
dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.
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4. W semestrze liczba punktów ECTS wynosi zasadniczo 30, dopuszcza się margines 27–33
punktów, przy czym liczba punktów w ciągu roku musi być wyrównana do 60.
5. Program kształcenia przewiduje uzyskanie przez studenta co najmniej 60 punktów ECTS
za zaliczenie każdego roku studiów.
6. W przypadku, gdy program studiów dla danego kierunku jest przyporządkowany do więcej niż
jednego obszaru kształcenia, w programie tym należy określić procentowy udział liczby punktów
ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej dla uzyskania
kwalifikacji właściwych dla odpowiedniego poziomu studiów.
7. Warunkiem uzyskania kwalifikacji dla określonego poziomu, kierunku i profilu studiów,
poświadczonych dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia
efektów kierunkowych.
§4
1. Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.
2. Zamiana przedmiotów w semestrach wymaga uzasadnienia i pozytywnej opinii Rady Wydziału.
3. Programy kształcenia są uchwalane przez Radę Wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowego
organu samorządu studenckiego.
§5
1. Osiągnięcia studenta są wyrażone za pomocą punktów ECTS.
2. Punkty ECTS są wartością liczbową, pełną lub połówkową, przyporządkowaną poszczególnym
przedmiotom lub modułom. Odzwierciedlają nakład pracy niezbędnej do osiągnięcia założonych
efektów kształcenia.
3. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta
średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy obejmuje udział w zajęciach
realizowanych przy udziale prowadzącego przedmiot oraz indywidualną pracę studenta.
4. Należy przyjąć, że pełny nakład pracy studenta w roku akademickim wynosi od 1500 do 1800
godzin.
5. Przy przypisywaniu punktów ECTS należy uwzględnić, że są one relatywnym,
a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta i obejmują:
1) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych (wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, zajęciach
terenowych, seminariach i innych)
2) samodzielne przygotowanie studenta do egzaminu w tym egzaminu dyplomowego,
studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie i prezentację projektu, referatu,
uczestniczenie w spektaklu teatralnym, w projekcji filmu, napisanie recenzji, przygotowanie
sprawozdań i inne wymagane w programie przedmiotu przygotowanie do zajęć
3) przygotowanie prac semestralnych (przejściowych) oraz pracy dyplomowej
4) praktyki zawodowe.
6. Przy szacowaniu czasu pracy studenta wliczanego do przypisania punktów ECTS należy
uwzględnić sposób zaliczania przedmiotu (egzamin ustny, egzamin pisemny, test, praca pisemna,
portfolio, sprawozdanie z zajęć terenowych, ocena ciągła – aktywność na zajęciach i in.).
§6
1. Punkty ECTS uzyskane w trakcie studiów w innej uczelni uznaje się bez sprawdzania założonych
efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z zawartym porozumieniem
o realizacji programu kształcenia, zawartym pomiędzy uczelniami.
2. Punkty ECTS uzyskane w innej uczelni mogą zostać uznane w miejsce punktów zawartych
w planie studiów WSZOP w przypadku zbieżności odpowiadających przedmiotów w obydwu
uczelniach.
3. Student akumuluje punkty ECTS uzyskane we WSZOP oraz wynikające z przedmiotów
uzyskanych w innej uczelni.
4. Programy studiów z uczelni partnerskiej muszą być opracowane i opisane zgodnie z KRK.
5. System ECTS ułatwia projektowanie indywidualnych ścieżek kształcenia oraz elastycznych
programów studiów.
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§7
Określa się następującą strukturę modułów dla studiów pierwszego stopnia:
Lp.
1

2

Nazwa modułu
Ogólny
Podstawowy

Liczba punktów
ECTS
19
min. 19
dla studiów
sześciosemestralnych

min. 37
dla studiów
siedmiosemestralnych

min. 22
3

Kierunkowy

dla studiów
sześciosemestralnych

min. 60
dla studiów
siedmiosemestralnych

Rodzaj modułu
Obowiązkowy
Obowiązkowy
Obowiązkowy
Obowiązkowy
Obowiązkowy

maks. 91
5

Specjalnościowy*

dla studiów
sześciosemestralnych

(obejmujący praktyki)

maks. 94

Kod
przedmiotu

Fakultatywny

Wydział/kierunek-stopieńprofil/specjalność/nr przedmiotu
np.: WNT/ZIP–IIA/BHP/01

1.

Fakultatywny
dla studiów
siedmiosemestralnych
* Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe o takiej
samej liczbie punktów ECTS
Określa się następującą strukturę modułów dla studiów drugiego stopnia:
Lp.

Nazwa modułu

Liczba punktów
ECTS
min. 11

1

Podstawowy

dla studiów
czterosemestralnych

min. 15
dla studiów
trzysemestralnych

2

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Obowiązkowy

Kierunkowy
min. 12
dla studiów
czterosemestralnych

Obowiązkowy

maks. 75
3

Specjalnościowy*

dla studiów
trzysemestralnych

maks. 92

Kod
przedmiotu

Fakultatywny

Wydział/kierunek-stopieńprofil/specjalność/nr przedmiotu
np.: WNT/ZIP–IIA/BHP/01

2.

Fakultatywny
dla studiów
czterosemestralnych
* Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe o takiej
samej liczbie punktów ECTS

3

§8
Określa się następującą strukturę modułów ogólnych kształcenia dla studentów rozpoczynających
naukę na studiach pierwszego stopnia:
Lp.

Nazwa modułu

Liczba
punktów ECTS

Język obcy
Wychowanie fizyczne
Technologia informacyjna
Ochrona własności
4
intelektualnych
Przedmioty ogólnouczelniane
obejmujące treści m. in.
5
humanistyczne, ekonomiczne,
społeczne
BHP i pierwsza pomoc
6
przedlekarska
7
Przysposobienie biblioteczne
Razem
1
2
3

5
0
2

Minimalna liczba godzin
Stacjonarne
niestacjonarne
120
45
60
0
30
15

1

15

15

11

135

120

0

6

6

0
19

3
369

3
204

§9
Korelacja między stosowaną we WSZOP skalą ocen a ocenami systemu ECTS:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Ocena
5
4+
4
3+
3
2

Nazwa oceny
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

Ocena ECTS
A
B
C
D
E
FX, F

§ 10
Wytyczne obowiązują od dnia 1 czerwca 2012 r.
Przewodniczący
Komisji Programowej ds. ECTS
dr inż. Maciej Puchała
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