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Poz. 13 

ZARZĄDZENIE NR 8 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2017 r.  

w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć 
 zgodnego ze standardami 

 Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS  

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) i § 35 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1 
Uniwersytecki System Zaliczania Osiągnięć 

1. Uniwersytecki System zaliczania osiągnięć jest zgodny ze standardami 
Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania osiągnięć w wersji przyjętej 
przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe państw wchodzących 
w skład Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na konferencji w Erywaniu 
w 2015 r.  

2. Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS 2015 zwany dalej 
„Przewodnikiem” dostępny jest pod adresem: 
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/ECTS_PL_FRSE_internet.pdf   

§ 2 
Koordynatorzy ECTS 

1. Rektor powołuje uczelnianego koordynatora ECTS. 
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących studia 

powołują koordynatorów ds. ECTS. Zadania koordynatora ds. ECTS w jednostce 
mogą być powierzone koordynatorowi ds. mobilności. 

3. Do zadań uczelnianego koordynatora ECTS należy w szczególności: 
1) monitorowanie katalogu przedmiotów (Informatora ECTS) w zakresie zgodności 

przypisania punktów ECTS przedmiotom z zasadami określonymi w Przewodniku; 
2) czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS z krajowymi 

i europejskimi rozwiązaniami; 
3) czuwanie nad spójnością rozwiązań w zakresie ECTS stosowanych przez 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące studia; 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/ECTS_PL_FRSE_internet.pdf
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4) informowanie władz Rektorskich i kierowników jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu prowadzących studia oraz koordynatorów ds. ECTS o wszelkich 
zmianach w stosowaniu ECTS wynikających z Procesu Bolońskiego; 

5) informowanie społeczności akademickiej na temat prawidłowego  stosowania 
zasad ECTS odnośnie do przenoszenia i akumulowania osiągnięć oraz 
odpowiedniego stosowania narzędzi ECTS (katalogu przedmiotów/Informatora 
ECTS, porozumienia o programie studiów/praktyk, wykazie osiągnięć (zaliczeń), 
tabeli rozkładu ocen); 

6) współpraca z koordynatorami ds. ECTS powołanymi w jednostkach 
organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących studia; 

7) współpraca z koordynatorami ds. mobilności. 
4. Do zadań koordynatorów ds. ECTS powołanych w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących studia w szczególności należy: 
1) we współpracy z koordynatorem ds. mobilności precyzowanie zasad dotyczących 

uznawania transferowanych efektów kształcenia wraz z punktami ECTS; 
2) w porozumieniu z koordynatorem ds. mobilności precyzowanie zasad  

dotyczących konstruowania indywidualnej ścieżki toku studiów także w innej 
uczelni krajowej lub zagranicznej; 

3) w porozumieniu z koordynatorem ds. mobilności pomoc studentom  
w przygotowaniu Porozumienia o programie studiów; 

4) współpraca z uczelnianym koordynatorem ECTS. 

§ 3 
Przypisywanie punktów zaliczeniowych ECTS 

1. Punkty zaliczeniowe przypisuje się kwalifikacjom, programom kształcenia 
oraz pojedynczym modułom (przedmiotom). 

2. Liczba punktów ECTS przypisana do danego modułu (przedmiotu) 
odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta niezbędnemu do osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia. Przy obliczaniu nakładu pracy bierze się pod uwagę 
rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratorium, itp.) składających się na przedmiot, 
formy nauki (zajęcia zorganizowane i pracę własną studenta), a także sposoby 
weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 

3. Przyjmuje się, że: 
1) pełen czas pracy studenta w roku akademickim to od 1 500 do 1 800 godzin; 
2) pełnemu czasowi pracy studenta w ciągu roku akademickiego odpowiada  

60 punktów ECTS oznacza to, że 1 punkt ECTS odpowiada 25 – 30 godzinom 
pracy. 

4. Rada jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia określa jaki 
nakład pracy jest niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu, to jest osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia i przypisuje mu odpowiednią do tego liczbę punktów 
ECTS. 

5. Przy ustalaniu punktów ECTS przyporządkowanych do danego przedmiotu 
rada jednostki Uniwersytetu prowadzącej studia bierze pod uwagę opinię autorów 
programu przedmiotu w sprawie wymaganego nakładu pracy niezbędnego do 
zaliczenia przedmiotu. 

6. Liczba punktów przyznanych przedmiotowi jest liczbą całkowitą lub 
wymierną z częścią ułamkową równą 0,5. 
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§ 4 
Przedmioty 

1. Przedmiot znajdujący się w ofercie dydaktycznej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu prowadzącej studia ma stały zestaw atrybutów, składających się na 
sylabus, do których należą: 
1) unikatowy kod przedmiotu; 
2) nazwa przedmiotu; 
3) opis przedmiotu, w tym w szczególności zakładane efekty kształcenia oraz 

sposoby weryfikacji i oceny ich osiągania; 
4) zasady zaliczania przedmiotu; 
5) liczba punktów zaliczeniowych ECTS, które student otrzymuje po zaliczeniu 

przedmiotu zgodnie z zasadami zaliczania; 
6) język wykładowy; 
7) stopień studiów na którym przedmiot jest realizowany (studia pierwszego, 

drugiego lub trzeciego stopnia). 
2. Sylabus jest zamieszczany w uniwersyteckim katalogu przedmiotów 

(Informatorze ECTS) w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów, zwanym dalej 
„USOS”. Za umieszczenie sylabusa w USOS odpowiedzialna jest jednostka 
prowadząca przedmiot. 

§ 5 
Przyznawanie punktów zaliczeniowych ECTS  

1. Punkty zaliczeniowe przypisane do kwalifikacji, programu kształcenia lub 
modułu (przedmiotu) przyznawane są  jako potwierdzenie osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia/uczenia się. 

2. Punkty przyznawane są studentom po zrealizowaniu przez nich 
wymaganych w programie studiów  zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia. 

3. W przypadku osiągnięcia efektów kształcenia w ramach edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej, punkty zaliczeniowe przyznaje się po przeprowadzeniu 
procedury potwierdzania efektów uczenia się. 

§ 6 
Przyznawanie punktów zaliczeniowych studentom podejmującym studia 

w trybie wznowienia 

1. W przypadku gdy do modułu (przedmiotu) w oryginalnie realizowanym 
przez studenta programie studiów była przypisana liczba punktów ECTS, mniejsza lub 
większa niż w obecnie oferowanym programie, na którym student podejmuje studia 
w trybie wznowienia, to liczba ta pozostaje zgodna z oryginalnie realizowanym 
programem studiów. 

2. Jeżeli do modułu (przedmiotu) w oryginalnie realizowanym programie 
studiów nie były przypisane punkty ECTS, to należy: 
1) wskazać moduł (przedmiot) równoważny w aktualnie realizowanym programie 

studiów, na który student się wznawia; 
2) porównać efekty kształcenia obu modułów (przedmiotów); 
3) po stwierdzeniu, że efekty kształcenia są porównywalne lub tożsame, przypisać 

do uznawanego modułu (przedmiotu) taką liczbę punktów ECTS, jaką ma moduł 
(przedmiot) równoważny w programie, na który student się wznawia; 
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4) sporządzić protokół porównania efektów kształcenia i uznania modułu 
(przedmiotu) za równoważny oraz przypisania punktów ECTS. 

3. Jeżeli student podejmujący studia w trybie wznowienia ma uznany cały etap 
studiów z mniejszą niż wymagana liczbą punktów ECTS, to kierownik jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia określa moduły (przedmioty), które 
student musi zrealizować by uzupełnić deficyt punktów. 

§ 7 
Przyznawanie punktów ECTS w kształceniu w zakresie języków obcych 

i Technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

1. Zaliczenie lektoratu języka obcego oraz przygotowanie się do zdania 
egzaminu potwierdzającego wymaganą biegłość językową są punktowane niezależnie 
punktami zaliczeniowymi ECTS. 
1) za uczestnictwo w lektoratach i zaliczenie efektów kształcenia związanych 

z 240 godzinami lektoratów języka obcego przyznaje się 8 punktów ECTS 
(odpowiednio 4 punkty ECTS przy 120 godzinach, 2 punkty ECTS przy 
60 godzinach); 

2) za przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego biegłość językową i jego 
zdanie przyznaje się 2 punkty ECTS; 

3) za przygotowanie się do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego biegłość 
językową i jego zdanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem przyznaje się  
2 punkty ECTS. 

2. Za uczestnictwo i zaliczenie 30 godzin zajęć przedmiotu Technologie 
informacyjne i komunikacyjne przyznaje się 2 punkty ECTS. Przedmiot kończy się 
oceną. 

§ 8 
Tabele rozkładu ocen 

1. Tabela rozkładu ocen przedstawia sposób stosowania skali ocen na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

2. Tabela rozkładu ocen umożliwia porównanie ze statystycznym rozkładem 
ocen w porównywalnej grupie  studentów (grupie odniesienia) w innej uczelni. 

3. W tabeli przedstawia się statystyczny rozkład ocen pozytywnych (od 
zaliczającej w górę) przyznanych na każdym kierunku studiów. 

4. Każdemu kierunkowi studiów na Uniwersytecie Warszawskim przypisany 
jest jednoznaczny kod ISCED-F 2013, zwany dalej ISCED, zgodny z wymaganiami 
POL-on i GUS. Kod ten jest atrybutem programu. Do USOS wpisuje go Dział Aplikacji 
Komputerowych, zwany dalej „DAK” w porozumieniu z jednostką organizacyjną 
Uniwersytetu prowadzącą studia. 

5. Z każdym przyjazdem studenta goszczącego jest związany kod ISCED 
wpisywany do USOS przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu odpowiedzialną za 
przyjęcie studenta na studia. 

6. Na karcie przebiegu studiów studenta (także studenta goszczącego na 
Uniwersytecie Warszawskim) i suplemencie do dyplomu umieszczona jest tabela 
procentowego rozkładu ocen dla grupy odniesienia studenta, zwana dalej „Tabelą 
rozkładu ocen”. 
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7. Grupę odniesienia dla studentów programów dyplomowych stanowią 
studenci odbywający studia na tym samym kierunku studiów (o tym samym kodzie 
ISCED). Dla studentów goszczących grupę odniesienia definiuje się na podstawie 
kodu głównej dziedziny studiowanej na Uniwersytecie Warszawskim. 

8. Rozkład ocen liczony jest z ocen wystawionych w ciągu dwóch lat 
akademickich. 

9. Do wyznaczenia tabeli rozkładu brane są pod uwagę wszystkie pozytywne 
oceny końcowe (zaliczające) z modułów (przedmiotów) realizowanych na poczet 
danego programu studiów wystawione w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie 
Warszawskim, z pominięciem ocen wystawionych na pierwszym roku studiów 
w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
i z uwzględnieniem wszystkich lat studiów w przypadku studiów drugiego stopnia. 

10. Rozkłady ocen sporządza się oddzielnie dla studiów pierwszego stopnia 
oraz oddzielnie dla jednolitych studiów magisterskich lub  studiów drugiego stopnia. 

11. Rozkład liczony jest z ocen wystawionych studentom stanowiącym grupę 
odniesienia odpowiednio dla roku ukończenia studiów, jak na przykład: 
1) studia ukończone w roku akademickim 2014/15 – oceny wystawione między 

1 października 2012 r.  – 30 września 2014 r.; 
2) studia ukończone w roku akademickim 2015/16 – oceny wystawione między 

1 października 2013 r. – 30 września 2015 r.; 
3) studia ukończone w roku akademickim 2016/17 – oceny wystawione między 

1 października 2014 r. – 30 września 2016 r. 
12. Tabela rozkładu ocen grupy odniesienia jest liczona automatycznie 

w systemie USOS. 
13. Dla zapewnienia jakości procesu tabele rozkładów ocen sporządzane są 

pod kierunkiem Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego 
i organizacji nauczania języków obcych przez zespół informatyków ds. USOS 
wskazany przez Rektora, w formacie graficznym pozwalającym na automatyczne 
wklejenie do drukowanej z USOS karty przebiegu studiów oraz suplementu do 
dyplomu. 

14. Tabele rozkładu ocen są aktualizowane raz w roku do dnia 30 listopada.  
15. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia 

zatwierdza nowe tabele rozkładu ocen przed umieszczeniem ich na karcie przebiegu 
studiów oraz suplemencie do dyplomu.  

16. Aktualne pliki przedstawiające procentowy rozkład ocen oraz skumulowany 
procentowy rozkład ocen są do wglądu na stronie jednostki administracji centralnej 
wskazanej przez Rektora. 

17. Aktualne tabele rozkładu ocen są przekazywane do systemu EGRACONS 
(European Grade Conversion System, https://tool.egracons.eu). Narzędzie pozwala 
na konwersję ocen ze skali ocen stosowanych na uczelni przyjmującej studentów 
w ramach programu Erasmus+ lub innej uczelni zagranicznej, która przystąpi do 
projektu, na skalę ocen stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. 

18. Jeżeli tabele rozkładu ocen uczelni goszczącej studentów z Uniwersytetu 
Warszawskiego znajdują się w systemie EGRACONS, to konwersji ocen studentów 
mobilnych dokonuje się przy zastosowaniu tego narzędzia. 
  

https://tool.egracons.eu/
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19. Jeżeli tabeli rozkładu ocen uczelni goszczącej studentów z Uniwersytetu 
Warszawskiego nie ma w systemie EGRACONS, to konwersji ocen studentów 
mobilnych dokonuje się poprzez porównanie rozkładów ocen grupy odniesienia 
w uczelni przyjmującej i na Uniwersytecie Warszawskim. 

20. Na Uniwersytecie Warszawskim wyznacza się osoby mające dostęp do 
systemu EGRACONS, są to: 
1) uczelniany koordynator ECTS, 
2) członek zespołu informatyków ds. USOS wskazany przez Rektora, 
3) wskazana przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej 

studia osoba posiadająca uprawnienia do przeliczania ocen (np. koordynator  ds. 
mobilności lub koordynator ds. ECTS), 

4) wskazana przez kierownika DAK osoba uaktualniająca dane w systemie, 
5) wskazany przez kierownika DAK administrator lokalny.  

21. Dostęp do danych w systemie EGRACONS jest bezpieczny i  chroniony 
hasłem. 

§ 9 
Przeliczanie ocen 

1. Oceny uzyskane przez studenta podczas studiów w innej uczelni krajowej 
lub zagranicznej przelicza się na oceny stosowane na Uniwersytecie Warszawskim 
zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku.  

2. Oceny uzyskane przez studenta przelicza się poprzez porównanie 
rozkładów ocen odpowiedniej grupy odniesienia (kierunku studiów opatrzonym kodem 
klasyfikacji ISCED).  

3. Oceny, o których mowa w ust. 1, przelicza się na oceny stosowane na 
Uniwersytecie Warszawskim na podstawie dokumentów dostarczonych przez 
studenta lub przekazanych przez uczelnię krajową lub zagraniczną. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, to w szczególności wykaz 
osiągnięć/zaliczeń (Transcript of records) lub inny równoważny dokument, oraz opis 
systemu ocen obowiązujący w innej  uczelni krajowej lub zagranicznej, wraz z tabelą 
statystycznego rozkładu ocen grupy odniesienia.   

5. W przypadku studentów goszczących krótkoterminowych w wykazie 
osiągnięć (karcie przebiegu studiów) umieszcza się dodatkowo rozkład ocen dla 
zrealizowanych modułów (przedmiotów) uzyskanych w grupie odniesienia 

6. Przeliczenia ocen na podstawie tabel statystycznego rozkładu ocen 
dokonuje wskazana przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 
prowadzącej studia osoba posiadająca uprawnienia do przeliczania ocen, 
w szczególności  koordynator ds. ECTS  lub koordynator  ds. mobilności. 

7. Osoba posiadająca uprawnienia do przeliczenia ocen przelicza oceny 
z wykorzystaniem narzędzia EGRACONS, o ile to możliwe.   

8. W przypadku braku tabel statystycznych rozkładów ocen w danej uczelni 
krajowej lub  zagranicznej o przeliczeniu ocen  rozstrzyga uczelniany koordynator 
ECTS. 

9. W każdym przypadku studentowi przysługuje odwołanie od decyzji 
o przeliczeniu ocen na zasadach ogólnych.  
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§ 10 
1. Traci moc zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych 
zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – 
ECTS (Monitor UW z 2007 r. poz. 194).  

2. Traci moc zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
2 listopada 2006 r. w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na innej uczelni na oceny 
stosowane na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2006 r. poz. 164). 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 
roku akademickiego 2017/2018. 

 

Rektor UW: M. Pałys 
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