
Jak zrozumieć ECTS – przewodnik dla studenta 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 

 

Dnia 24 października 2012 roku weszła w życie Uchwała nr 7/352 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby 
punktów ECTS oraz długu ECTS umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnym semestrze/roku na 
kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania. Uchwała dotyczy studentów, którzy 
rozpoczęli studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013. 

  System ECTS, co to jest i do czego służy??? 

• jest sposobem oceny postępów studenta i służy do potwierdzania oraz zaliczenia kolejnych etapów 
kształcenia;  

• pozwala przedstawić program studiów w czytelny sposób, który usprawnia proces rozliczania 
studentów oraz pozwala na porównanie  programów, co przyczynia się do budowania zaufania 
między uczelniami oraz między uczelniami a rynkiem pracy 

• ułatwia tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia 

• służy do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za 
granicą 

Zasady przyznawania punktów ECTS: 

1. Punkty przyznawane są za cały przedmiot, a nie za poszczególne jego formy (wykłady, ćwiczenia, 
seminaria, projekty, ćwiczenia laboratoryjne itp.) 

2. Suma punktów możliwych do uzyskania w semestrze wynosi 30, a w ciągu roku 60 punktów. 

3. Dług punktowy 

• Semestralny - różnica między liczbą punktów przypisanych semestrowi, a minimalną liczbą 
punktów jaką trzeba zdobyć aby zaliczyć semestr i przystąpić do rejestracji warunkowej na 
kolejny semestr. 

• Całkowity – różnica między liczbą punktów możliwych do zdobycia w ciągu 
dotychczasowego toku studiów , a minimalną liczbą punktów konieczna do zaliczenia roku 
po wszystkich przebytych dotąd semestrach. 

Liczba punktów: 

Na I i II semestrze zarówno na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji , jak i Zarządzanie, na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I  i II  stopnia 

1. Maksymalna liczba punktów ECTS możliwa do zdobycia to: 

• W każdym pojedynczym semestrze 30 punktów 

• W I semestrze - 30 punktów, w II semestrze kolejne 30 ECTS, co oznacza że na 
drugim semestrze możesz zdobyć 60 punktów łącznie 

2. Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia, wynosi: 

• Jednego pojedynczego semestru - 20 punktów 

• W I semestrze - 20 punktów, a w II semestrze - 45 punktów łącznie za I i II semestr. 



3. Wartość długu punktowego to: 

• W ciągu jednego semestru 10 punktów 

• W I semestrze dług punktowy całkowity wynosi 10 punktów, natomiast w II 
semestrze - 15 punktów (łącznie za I i II semestr, z tym że w I semestrze możesz mieć 
maksymalnie 10 punktów, a w drugim zostaje już tylko 5 punktów ECTS lub też np. 6 
punktów z I-go i 9 punktów z II-giego. Ważne, aby na każdym pojedynczym 
semestrze nie przekroczyć 10 punktów.) 

• Dług punktowy musisz uregulować w następnej sesji. 
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I 30 30 20 20 10 10 
II 30 60 20 45 10 15 

 

 

 I SEMESTR 

Przykład ilustruj ący  

(na przykładzie I semestru kierunku ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO 
STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)      

Lp. Nazwa Liczba punktów ECTS 
1 Przedmiot humanistyczny do wyboru 2 
2 Psychologia 4 
3 Ochrona własności  intelektualnej 3 
4 Podstawy zarządzania 7 
5 Mikroekonomia 7 
6 Matematyka 7 
7 Suma punktów możliwych do uzyskania 30 
8 Minimalna liczba punktów któr ą należy 

uzyskać 
20 

9 Semestralny dług punktowy (wiersz 7-wiersz 
8) 

10 

10 Całkowity dług punktowy na sem. I 
(30 maks ilość pkt możliwa do zdobycia - 20 

wymagana liczba punktów) 

10 

 

 

 

 

 



Przypadek 1 

W razie niezaliczenia przez studenta przedmiotów takich jak np.: 

(Przedmioty do przykładu są wybrane losowo) 

• Psychologia                                                                    4 punkty 

• Ochrona własności intelektualnych                               3 punkty 

Razem                                                                           7 punktów 

Student uzyskał za zaliczone przedmioty 23 punkty w semestrze I 

Jego dług punktowy wynosi 7 ECTS i mieści się w limicie semestralnego długu punktowego – 10 
pkt. 

 

Co należy zrobić w takim przypadku??? 

• Musisz pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz podania 

• Wypełnić wniosek (wzór wniosku  zamieszczony na końcu) 

• Wnieść opłatę z tytułu powtarzania przedmiotu (takiej opłaty nie uiszczasz gdy nie zdałeś tylko 
egzaminu a pozostałe formy przedmiotu masz zaliczone.) 

• Musisz zaliczyć te przedmioty w następnej sesji, niwelując niedobór punktów. 

 

Przypadek 2 

W przypadku nie zaliczenia przez studenta przedmiotów takich jak: 

(Przedmioty do przykładu są wybrane losowo) 

• Matematyka                                                 7 pkt 

• Mikroekonomia                                            7 pkt 

• Razem                                                         14 pkt 

Student uzyskał 16 punktów za zaliczone przedmioty w ciągu I semestru. Jest to liczba zbyt mała aby 
uzyskać wymaganą ilość punktów która wynosi 20. 

Jego dług punktowy semestralny wynosi 14 punktów, a limit dopuszczalny na I semestrze wynosi 10 
punktów. 

Limit zostaje przekroczony, 

Co dzieje się w takim przypadku??? 

• Zgodnie z Regulaminem studiów I semestru nie można powtarzać  

• Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

 

 

 



SEMESTR II 

Przykład ilustruj ący 

(na przykładzie II semestru kierunku ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO 
STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)  

LP Nazwa Liczba punktów 
1 Technologie informacyjne 4 
2 Filozofia 3 
3 Nauka o organizacji 5 
4 Prawo 4 
5 Statystyka opisowa 6 
6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 
7 Zarządzanie jakością 5 
8 Suma wszystkich możliwych do zdobycia 

punktów 
30 

9 Minimalna liczba punktów któr ą należy 
uzyskać 

20 

10 Semestralny dług punktowy (wiersz 8-
wiersz 9) 

10 

11 Całkowity dług punktowy , sumujący I i 
II semestr 

15 

 

 

PAMIĘTAJ 

• Dług punktowy semestralny w drugim semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia wynosi 10 punktów 

(liczba punktów możliwych do zdobycia w semestrze (30) – wymagana liczba punktów konieczna do 
zaliczenia semestru (20) = dług punktowy (10) ) 

• Dług punktowy całkowity (suma długu punktowego z I i II semestru) studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych I i II stopnia wynosi 15 punktów 

(liczba punktów możliwych do zdobycia w roku (60) – wymagana liczba punktów konieczna do 
zaliczenia roku (45) = dług punktowy (15)). Trzeba jednak pamiętać aby nie przekroczyć długu 
semestralnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przypadek 1 

Dług punktowy 

(Przedmioty  do przykładu są wybrane losowo) 

I semestr  

Matematyka   7 ECTS       �            Dług punktowy semestralny nie może  

                                                           przekraczać 10 punktów 

                           + 

II semestr  

Filozofia            3 ECTS                      Dług punktowy semestralny nie może              

                           +                      przekraczać 10 punktów 

Zarządzanie zasobami ludzkimi      

    3 ECTS    

Suma                13 ECTS       �           Dług punktowy całkowity nie może   

                                                              przekraczać 15 punktów 

Student zdobył 24 punkty z zaliczonych przedmiotów z semestru II. Aby zaliczyć warunkowo semestr, 
należy zdobyć co najmniej 20 punktów. 

Jego dług semestralny wynosi 6 punktów więc limit długu punktowego semestralnego nie został 
przekroczony (wynosi on 10) 

Jego dług punktowy całkowity (suma długu semestralnego z I i II semestru) wynosi 13 ECTS, więc 
mieści się w długu punktowym całkowitym (wynosi on 15 ). Student może ubiegać się o warunkowe 
zaliczenie roku. 

 

Co należy zrobić w takim przypadku??? 

• Musisz pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz podania 

• Wypełnić wniosek (wzór wniosku  zamieszczony na końcu) 

• Wnieść opłatę z tytułu powtarzania przedmiotu (takiej opłaty nie uiszczasz gdy nie zdałeś tylko 
egzaminu a pozostałe formy przedmiotu masz zaliczone.) 

• Musisz zaliczyć te przedmioty w następnej sesji, niwelując niedobór punktów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przypadek 2 

 Dług punktowy 

(Przedmioty do przykładu są wybrane losowo) 

I semestr  

Matematyka                  7 ECTS        �    Dług punktowy semestralny nie   

                                                                   może przekraczać 10 punktów 

                                          + 

II semestr  

Nauka o organizacji       5 ECTS                Dług punktowy semestralny nie  

                                            +                      może  przekraczać 10 punktów 

Statystyka opisowa        6 ECTS 

 

Suma                                18 ECTS       �  Dług punktowy całkowity nie      

                                                                    może przekraczać 15 punktów 

                                                             

 

Student zdobył 19 punktów z zaliczonych przedmiotów z semestru II i 42 z dwóch semestrów. Aby zaliczyć 
warunkowo semestr należy zdobyć co najmniej 20 punktów w semestrze więc Student zdobywa zbyt mało 
punktów. 

Jego dług semestralny wynosi 11 punktów więc limit długu punktowego semestralnego został przekroczony 
(wynosi on 10) 

Jego dług punktowy całkowity (Suma długu semestralnego z I i II semestru ) wynosi 18 ECTS, więc nie 
mieści się w długu punktowym całkowitym ( wynosi on 15 ). Student nie może ubiegać się o warunkowe 
zaliczanie semestru. 

 

Co się dzieje?? 

• Powtarzanie semestru jest możliwe tylko w sytuacji gdy poprzedni semestr został zaliczony tzn.  Student 
zdobył 30 punktów z pierwszego semestru. 

• Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

 

 

 

 

 

 



Przypadek 3 

Dług punktowy 

(Przedmioty są wybrane losowo) 

I semestr  

Zaliczony                           (Student zdobył 30 punktów ECTS)  

W takim przypadku bierzemy pod uwagę tylko dług semestralny z II semestru 

                            

II semestr  

Filozofia            3 ECTS                                 

                           +                               

Zarządzanie      3 ECTS 

 

Suma                 6 ECTS       �            Dług punktowy semestralny nie może   

         przekraczać 10 punktów 

 

 

Student uzyskał za zaliczone przedmioty 24 punkty w semestrze II, 54 punkty podczas całego roku. 

Jego dług punktowy wynosi 6 ECTS i mieści się w limicie semestralnego długu punktowego – 10 pkt. 
Student może ubiegać się o warunkowe zaliczenie semestru. 

 

 

 

Co należy zrobić w takim przypadku??? 

• Musisz pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz podania 

• Wypełnić wniosek (wzór wniosku  zamieszczony na końcu) 

• Wnieść opłatę z tytułu powtarzania przedmiotu (takiej opłaty nie uiszczasz gdy nie zdałeś tylko 
egzaminu a pozostałe formy przedmiotu masz zaliczone.) 

• Musisz zaliczyć te przedmioty w następnej sesji, niwelując niedobór punktów. 

 

 

 

 

 

 



Przypadek 4  

Dług punktowy 

(Przedmioty są wybrane losowo) 

 

I semestr  

Zaliczony                               (Student zdobył 30 punktów ECTS)               

W takim przypadku bierzemy pod uwagę tylko dług semestralny z II semestru 

                            

II semestr  

Nauka o organizacji         5 ECTS          

                                              +                    

Statystyka opisowa          6 ECTS        

Suma                                  11 ECTS �     Dopuszczalny dług punktowy  

                                                                     semestralny wynosi 10 pkt 

 

Student uzyskał 19 punktów za zaliczone przedmioty w ciągu II semestru. Jest to liczba zbyt mała aby 
uzyskać wymaganą ilość punktów która wynosi 20. 

Jego dług punktowy semestralny wynosi 11 punktów, a limit dopuszczalny na  II semestrze wynosi 10 
punktów. 

Limit zostaje przekroczony. Student nie może ubiegać się o powtarzanie semestru 

 

Co dzieje się w takim przypadku?? 

• Musisz pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz podania o powtarzanie semestru, 

• Jeżeli nie złożysz podania o powtarzanie semestru  zostajesz skreślony z listy studentów.  

 

 



 

 

 


