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w sprawie ustalenia regulaminu systemu punktowego
w Akademii Marynarki Wojennej im. dohaterów Westerńlatte

Na podstawie rozporządzenia Ministra
2006 r. w sprawie warunków i trybu
co następuje:

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października
przenoszenia osiągnięć studenta, zarządza się,

s1
Ustala się ''Regulamin Systemu PunKowego W Akademii Marynarki Wojennejim. Bohaterów Westerplatte'', stanowiąry załączńik do decyzji.

s2
Decyzja wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia' z mocą obowiązującą od dnia podpisania.
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Załącznik

REGULAMIN SYSTEMU PUNKTOWEGO

w AKADEMII MARYNARKI WoJENNEJ IM. BoHATERów wesrERPLATTE

1. System punktowy stosowany w Akademii Marynarki Wojennej odpowiada
sta nd a rdowi ECTS (E u ra pea n Credit Transfer Sysfem).

2. System punKów kredytowych nie eliminuje stopni, które są stosowane do oceny
poziomu wiedzy studenta. Każdemu przedmiotowi W kazdym semestrze
przyporządkowana zostaje całkowita liczba punKów ECTS.

3. Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia
przedmiotu.

4. W przypadku przedmiotu, którego program nauczania realizowany jest przez kilka
semestrów, liczba punktów przypisana całemu przedmiotowi jest sumą punktów,
jakie zostały przypisane przedmiotowi W poszczególnych semestrach'

5. Liczby punktów przypisuje przedmiotom właściwa Rada Wydziału, zgodnie
z zaleceniami standardów ksztakenia, Rozporządzeniem MNiSW W sprawie
warunków i trybu przenoszenia osią9nięć studenta oraz postanowieniami
n iniejszego Regulaminu.

6. Zajęciom z języka obcego oraz wychowania fizycznego zaleca się przypisywać
liczbę punktów określonych w standardach kształcenia.

7 ' W semestrze dyplomowym studenci uzyskują punKy za przedmioty zaliczone
w tym semestrze oraz za przygotowanie pracy dyplomowej i (lub) przygotowanie
do egzaminu dyplomowego zgodnie z zaleceniami standardów kształcenia.

8. Przy zaliczaniu studentowi punKów EcTs uzyskanych poza AMW, obowiązują
następujące zasady:

a. punkty ECTS uznaje się bez ponownego sprawdzenia wiedzy, jezeli
kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawaftym pomiędzy
uczelniami;

b. decyzję o zaliczeniu punktów, o którym mowa powyzej, podejmuje
Dziekan.

9. Przedmiotom zaliczonym poza AMw, którym nie przypisano punKów ECTS,
punkty te przypisuje Dziekan zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Rady
Wydziału.

10. Student przez całe studia kumuluje punkty EcTs przypisane przedmiotom
i zajęciom przewidzianym W planie studiów i programie nauczania oraz
przedmiotom fakultatywnym wybieranym na zasadach określonych w planach
studiów zatwierdzonych uchwałą rady wydziału.

11. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:

a. dla studiów pierwszego stopnia licencjackich 180;

b. dla studiów pierwszego stopnia inzynierskich zLa
(lub 240 w przypadku 8 semestrów);

c' dla studiów drugiego stopnia

d' dla jednolitych studiów magisterskich

90;

300.
12. Uzyskanie powyzszych Wymaganych liczb punktów nie wyklucza ustanowienia

przez wydziały (insĘtuty) innych wymagań poza punktowymi, jakie winien spełnić
student, aby ukończyć studia określonego stopnia.

13. Wydziały (insĘtuty) przypisują punkty za praktyki i zajęcia praktyczne, które
w planach studiów mają określony wymiar godzinowy, tygodniowy lub miesięczny.

Ił.Szczegółowe zasady przYznawania punktów ECTS przedmiotom pozostawia się
decyzji wydziałów (instytutów) prowadzących dany kierunek.
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