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Regulamin Stosowania Systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały 
nr 82/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r.  

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS 
W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 

 
 
 Podstawę prawną Regulaminu stosowania systemu ECTS w Akademii Ignatianum 
w Krakowie stanowią: 
-  art. 2 pkt 14b), 18d), 18ea) i 18eb), art. 8a, art. 9 ust. 3 pkt 2) b), art. 164a, art. 165, art. 

170c ust. 2 pkt 8) i pkt 10), art. 170g ust.3 i art. 201 ust. 2 pkt 2)  ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), 

-  §1 pkt 2) w zw. z §3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 
lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i 
jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256), 

-  §5, §6  i §10 pkt 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 
lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 
warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu  (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 279) 

-   §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1301, ze zm.), 

-  §4, §6 ust. 3 pkt 2), §15 ust.1 pkt 1) lit.b), §21 pkt 1) rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596). 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu ECTS w Akademii Ignatianum 

w Krakowie na wszystkich formach studiów i poziomach kształcenia oraz na studiach 
podyplomowych. 

2. ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer 
and Accumulation System) jest stosowany w Akademii Ignatianum w Krakowie jako 
system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych (punktów ECTS). 

3. Punkty ECTS są to punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji i 
Transferu Punktów jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 
koniecznego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.  

4. W Akademii Ignatianum w Krakowie punkty ECTS są stosowane:  
1) na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, 
2) na studiach trzeciego stopnia - studiach doktoranckich, 
3) na studiach podyplomowych. 

5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) punkty ECTS - punkty ECTS, o których mowa w ust. 3, 
2) studia - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia 

magisterskie prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie, 
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3) studia doktoranckie - studia trzeciego stopnia  prowadzone przez Akademię 
Ignatianum w Krakowie, na które są przyjmowani kandydaci posiadający 
kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego 
stopnia, 

4) studia podyplomowe – studia podyplomowe prowadzone przez Akademię 
Ignatianum w Krakowie, na które są przyjmowani kandydaci posiadający 
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, 

5) forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne, 
6) student - osobę kształcącą się na studiach wyższych, 
7) doktorant - uczestnika studiów doktoranckich, 
8) słuchacz - uczestnika studiów podyplomowych, 
9) przedmiot  –  element  programu  studiów  obejmujący  określone  treści  

tematyczne realizowany w formie zajęć dydaktycznych określonych wspólną 
nazwą,   
w szczególności w formie wykładu, laboratorium, ćwiczeń, konwersatorium,  
seminarium, proseminarium, określonych w programie studiów; w skład 
przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć  - grupa zajęć;  

10) egzamin dyplomowy – egzamin licencjacki lub egzamin magisterski, 
11) praca dyplomowa – pracę licencjacką lub pracę magisterską, stanowiącą 

samodzielne opracowanie określonego zagadnienia naukowego prezentujące 
ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, 
poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i 
wnioskowania,  

12) moduł kształcenia (moduł zajęć) – przedmiot lub grupę przedmiotów, określoną 
część cyklu zajęć obejmujących przygotowywanie pracy dyplomowej 
(realizowanych w jednym semestrze), złożenie pracy dyplomowej (która została 
oceniona na ocenę pozytywną) przy czym dla każdego modułu kształcenia 
przypisuje się w programie kształcenia zakładane efekty kształcenia oraz liczbę 
punktów ECTS. 

6. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o przedmiocie – należy przez to rozumieć 
również praktykę lub zestaw praktyk określonych w programie studiów (moduł 
kształcenia realizowany w formie zajęć o charakterze praktycznym). 

7. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o zajęciach zaliczonych w innej uczelni, lub na 
innym kierunku lub specjalności w Akademii Ignatianum w Krakowie - należy przez to 
rozumieć moduł kształcenia (moduł zajęć) obejmujący przedmiot lub grupę 
przedmiotów (realizowanych w formie zajęć o charakterze dydaktycznym) albo 
praktykę lub zestaw praktyk (realizowanych w formie zajęć o charakterze 
praktycznym). 
 

Studia wyższe 
§ 2. 

1. Wynikającym z programu kształcenia modułom kształcenia (przedmiotom lub 
praktykom) zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS. 

2. Warunkiem przyznania punktów ECTS jest uzyskanie przez studenta zakładanych 
efektów kształcenia potwierdzonych w procesie ich weryfikacji określonej w sylabusie 
przedmiotowym.  
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3. Liczbę punktów ECTS przypisaną do poszczególnych modułów kształcenia 
(przedmiotów lub praktyk) oraz liczbę punktów ECTS wymaganą do uzyskania 
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich (liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) określa program studiów 
uchwalany przez właściwą Radę Wydziału. 

4. Każdy program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: 
1) formę studiów; 
2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia; 
3) moduły zajęć - zajęcia lub grupy zajęć - wraz z przypisaniem do każdego modułu 

efektów kształcenia oraz treści programowych, form i metod kształcenia, 
zapewniających osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS; 

4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów 
kształcenia; 

5) plan studiów uwzględniający moduły zajęć, o których mowa w pkt 3, 
a w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych w formie stacjonarnej - również zajęcia z wychowania fizycznego; 
zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS; 

6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 

7) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów 
nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – 
w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż 
odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne; 

8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów 
o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu 
ogólnoakademickim - jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje 
praktyki, oraz liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach tych 
praktyk. 

5.  W kartach okresowych osiągnięć studenta zamieszcza się liczbę uzyskanych przez 
studenta punktów ECTS. 

6. Suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 
stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera uzyskane punkty ECTS. 

7. Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie wprowadza w ogólnopolskim wykazie 
studentów informacje o studiach odbywanych przez studenta, dotyczące liczby 
punktów ECTS uzyskanych przez studenta po zaliczeniu kolejnych semestrów 
studiów. 

 
§ 3. 

1. Liczba punktów ECTS przypisana do danego przedmiotu powinna odpowiadać 
średniemu nakładowi pracy studenta, podejmowanej na terenie Akademii Ignatianum 
w Krakowie i poza nią, niezbędnemu do osiągnięcia zakładanych dla danego 
przedmiotu efektów kształcenia. Przy obliczaniu nakładu pracy bierze się pod uwagę 
rodzaj zajęć (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, lektoraty, seminarium, 
proseminarium, itp.) składających się na przedmiot, formy nauki (zajęcia 
zorganizowane i pracę własną studenta), a także sposoby oceniania. 
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2. Liczba godzin pracy studenta obejmuje wszystkie przedmioty wynikające z programu 
studiów dla danego kierunku studiów oraz jego indywidualną pracę. Ocena nakładu 
pracy podlega  regularnej weryfikacji na podstawie wyników monitorowania 
i informacji zwrotnych od studentów. 

3. Punkty ECTS zostają przypisane do całego przedmiotu. W przypadku gdy na dany 
przedmiot składa się grupa zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, 
lektoraty, seminarium, proseminarium, itp., punkty ECTS przyznaje się przedmiotowi 
jako całości, a nie poszczególnym zajęciom (formom zajęć), które się na ten przedmiot 
składają.  

4. Przydział punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów na określonym kierunku 
studiów  dokonuje Kierunkowy Zespół Programowy, zwany dalej ”KZP”. 
Zaproponowana przez KZP punktacja ECTS podlega konsultacjom z nauczycielami 
akademickimi, studentami i interesariuszami zewnętrznymi.  
 

§ 4. 
1. Zaliczenie każdego przedmiotu oznacza uzyskanie przez studenta odpowiedniej liczby 

punktów ECTS.  
2. Punkty ECTS przyznaje się wyłącznie za uzyskanie pozytywnej oceny z danego 

przedmiotu, czyli po spełnieniu przez studenta wymagań niezbędnych dla zaliczenia 
danego przedmiotu.  

3. Studentom przyznaje się punkty ECTS wyłącznie wtedy, gdy procedura oceniania 
wykaże, że osiągnęli oni zakładane efekty kształcenia dla danego przedmiotu. Ocena 
z egzaminu lub zaliczenia nie ma wpływu na liczbę punktów ECTS uzyskiwanych 
z określonego przedmiotu, z wyjątkiem kończącej przedmiot oceny niedostatecznej, 
której otrzymanie skutkuje nieuzyskaniem punktów ECTS za dany przedmiot. 

4. Przedmiot, za którego zaliczenie student uzyskał odpowiednią liczbę punktów nie 
podlega ponownemu zaliczeniu. 

5. Liczba punktów ECTS przypisana do danego przedmiotu jest taka sama dla wszystkich 
studentów, którzy zaliczyli dany przedmiot, natomiast ocena, jaką student otrzymuje 
za zaliczenie przedmiotu, wyraża jakość jego pracy.  

6. W przypadku odbycia praktyk przez studenta, postanowienia zawarte w ust. 5 stosuje 
się odpowiednio. 

7. Nie przyznaje się punktów ECTS jedynie za obecność na zajęciach i praktykach. 
8. Liczba punktów ECTS przypisana danemu przedmiotowi jest jednakowa na wszystkich 

formach studiów. 
9. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od 

studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin obejmuje zajęcia 
organizowane przez Akademię Ignatianum w Krakowie, zgodnie z planem studiów 
oraz jego indywidualną pracę. 
 

§ 5. 
1. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS, 

chyba że Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie lub plan studiów stanowi 
inaczej. 

2. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie 
wymaganej liczby punktów ECTS. 
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3. W celu uzyskania dyplomu ukończenia: 
1) studiów pierwszego stopnia - student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 

punktów ECTS,  
2) studiów drugiego stopnia - student jest obowiązany uzyskać co najmniej: 

a) 90 punktów  ECTS  -  w  przypadku  studiów  trwających  trzy  semestry,  
b) 120 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających cztery semestry, 
c) 150 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających pięć semestrów, 

3) jednolitych studiów magisterskich - student jest obowiązany uzyskać co najmniej: 
a) 300 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających dziesięć semestrów, 
b) 360 punktów ECTS- w przypadku studiów trwających dwanaście semestrów. 

4. Do modułu kształcenia obejmującego przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej 
przypisuje się w programie studiów określoną liczbę punktów ECTS. 

5. Liczba punktów ECTS, którą uzyskuje student za przygotowanie i złożenie pracy 
dyplomowej, która została oceniona na ocenę pozytywną niezależnie od kierunku 
i profilu  kształcenia  wynosi:   
a) na studiach pierwszego stopnia (praca licencjacka) – co najmniej  12 punktów 

ECTS, 
b) na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich (praca 

magisterska) – co najmniej 20 punktów ECTS. 
6. Punkty ECTS, o których mowa w ust. 5, wlicza się do ogólnej liczby punktów ECTS za 

cykl kształcenia na danych studiach. 
7. Zajęciom o charakterze praktycznym (modułom kształcenia powiązanym 

z praktycznym przygotowaniem zawodowym) realizowanym na studiach o profilu 
praktycznym należy przypisać punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby 
punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu 
poziomowi kształcenia, w tym praktyce zawodowej należy przypisać nie mniej niż 12 
punktów ECTS.  

8. Na studiach stacjonarnych nie mniej niż połowa programu kształcenia winna być 
realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich i studentów, za zaliczenie których zostaje przypisana 
ustalona liczba punktów ECTS odpowiadająca efektom kształcenia, których uzyskanie 
wymaga od studenta nakładu odpowiedniej ilości godzin pracy obejmujących te 
zajęcia dydaktyczne. 

9. Bez względu na formę studiów, studentom należy zagwarantować wybór 
przedmiotów, którym przypisanych jest nie mniej niż 30% punktów ECTS koniecznych 
do uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi kształcenia. 

10. Zajęciom ogólnouczelnianym niezwiązanym z kierunkiem studiów, przypisuje się nie 
więcej niż 9 punktów ECTS. Listę zajęć ogólnouczelnianych wraz z przypisaniem im 
punktów ECTS określa Rektor w drodze zarządzenia. 

11. Lektoratom języków obcych, w ramach których studenci powinni posiadać znajomość 
języka obcego na poziomie biegłości B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy: 
1) realizowanym na studiach pierwszego stopnia - należy przypisać nie mniej niż 

9 punktów ECTS, 
2) realizowanym na jednolitych studiach magisterskich - należy przypisać nie mniej 

niż 11 punktów ECTS. 
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12. Lektoratom języków obcych realizowanych na studiach drugiego stopnia należy 
przypisać nie mniej niż 2 punkty ECTS. 

13. Wskazanie  rodzajów godzin pracy studenta, składających się na jego ogólne 
obciążenie, odniesione do punktów ECTS winno znaleźć swe odzwierciedlenie 
w sylabusach przedmiotowych. 

14. Przepisów §5 ust. 1 - 13 nie stosuje się do studiów na kierunku pielęgniarstwo, 
prowadzonych w Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w 
Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, dla których program studiów, w tym 
plan studiów określony został zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku 
pielęgniarstwo ustalonymi rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
Transfer punktów ECTS 

§ 6. 
1. Studentowi  można zaliczyć do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w Akademii 

Ignatianum w Krakowie zajęcia, wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS, w związku z: 
1) Realizacją części programu studiów w innej uczelni; 
2) Przeniesieniem się z innej uczelni na Akademię Ignatianum w Krakowie; 
3) Realizacją części programu studiów na innym kierunku lub specjalności studiów 

w ramach Akademii Ignatianum w Krakowie. 
2. Student może za zgodą właściwego dziekana realizować na innych uczelniach część 

programu studiów prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie, a zaliczone w ten 
sposób zajęcia będą uznane do  osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w Akademii 
Ignatianum w Krakowie. 

3. Warunkiem realizacji części programu studiów na innych uczelniach i uznania zaliczonych 
w ten sposób zajęć jest uprzednie podpisanie porozumienia o realizacji programu 
kształcenia pomiędzy Akademią Ignatianum w Krakowie, a inną uczelnią przyjmującą 
studenta oraz studentem. 

4. Porozumienie powinno zostać skonstruowane w ten sposób, aby efekty kształcenia 
realizowane przez studenta na innej uczelni były spójne z efektami kształcenia 
określonymi w ramach danego programu studiów na Akademii Ignatianum w Krakowie.  

5. Punkty ECTS, uzyskane w związku z zaliczeniem zajęć na innej uczelni, uznaje się bez 
ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie 
odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym 
pomiędzy obiema uczelniami. 

6. Szczegółowy tryb zawierania porozumień o których mowa w ust. 3 i ust. 4 i zaliczania 
zajęć w ramach poszczególnych programów określa Rektor w drodze zarządzeń. 

7. Student przenoszący się z innej uczelni na studia prowadzone w Akademii Ignatianum 
w Krakowie ma prawo do uznania zaliczonych zajęć do osiągnięć wyrażonych w punktach 
ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

8. Decyzję o uznaniu zaliczonych zajęć na innych uczelniach lub przeniesieniu zajęć z tych 
uczelni i uznaniu punktów ECTS podejmuje właściwy dziekan Akademii Ignatianum 
w Krakowie na wniosek studenta. Podejmując rozstrzygnięcie, dziekan uwzględnia 
uzyskane efekty kształcenia w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom 
i praktykom określonym w  planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów, 
na którym student studiuje w Akademii Ignatianum w Krakowie. Warunkiem 
przeniesienia zajęć w miejsce punktów  ECTS przypisanych zajęciom i praktykom 
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określonym  w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności 
uzyskanych efektów kształcenia.   

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, za zajęcia i praktyki zaliczone w innej 
uczelni z przypisanymi punktami ECTS, student otrzymuje w Akademii Ignatianum w 
Krakowie taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia 
uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w Akademii Ignatianum w 
Krakowie. 

10. Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez 
studenta kierunku lub specjalności studiów w ramach Akademii Ignatianum w Krakowie. 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do studiów doktoranckich 
i studiów podyplomowych. 

12. Punkty ECTS są równoważne tylko w ramach danego poziomu studiów, co oznacza że nie 
można przenosić ani zaliczać punktów ECTS uzyskanych w ramach kształcenia na jednym 
poziomie studiów na inny poziom studiów.  

 
Studia doktoranckie 

§ 7. 
1. Wynikającym z programu kształcenia modułom kształcenia (przedmiotom lub 

praktykom) zaliczonym przez doktoranta przypisuje się punkty ECTS. 
2. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych 

programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS. 
3. Liczbę punktów ECTS przypisaną do poszczególnych modułów kształcenia 

(przedmiotów lub praktyk) oraz liczbę punktów ECTS wymaganą do zrealizowania 
przez doktoranta programu studiów doktoranckich prowadzonych w danej 
dyscyplinie naukowej określa program studiów doktoranckich uchwalany przez 
właściwą Radę Wydziału. 

4. Zajęciom fakultatywnym rozwijającym umiejętności zawodowe przygotowującym 
doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym należy 
przypisać co najmniej 5 punktów ECTS. 

5. Zajęciom fakultatywnym rozwijającym umiejętności dydaktyczne przygotowującym 
doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w Akademii Ignatianum 
w Krakowie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego należy przypisać co 
najmniej 5 punktów ECTS. 

6. Za zaliczenie na studiach doktoranckich zajęć z lektoratu języka obcego, które trwają 
trzy lata, przypisuje się 6 punktów ECTS (2 punkty ECTS za zaliczenie zajęć z lektoratu 
języka obcego na każdym roku studiów). 

7. W programie studiów doktoranckich wszystkie przedmioty powinny mieć przypisane 
punkty ECTS. 

8. Wskazanie  rodzajów godzin pracy doktoranta, składających się na jego ogólne 
obciążenie, odniesione do punktów ECTS winno znaleźć swe odzwierciedlenie 
w sylabusach przedmiotowych. 

9. Postanowienia zawarte w §3 ust. 1 – 3 oraz w §4  i §6 stosuje się odpowiednio. 
 

Studia podyplomowe 
§ 8. 

1. Wynikającym z programu kształcenia modułom kształcenia (przedmiotom lub 
praktykom) zaliczonym przez słuchacza przypisuje się punkty ECTS. 
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2. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 
punktów ECTS. 

3. Liczbę punktów ECTS przypisaną do poszczególnych modułów kształcenia 
(przedmiotów lub praktyk) oraz liczbę punktów ECTS wymaganą do zrealizowania 
przez słuchacza programu studiów podyplomowych określa program studiów 
podyplomowych uchwalany przez właściwą Radę Wydziału. 

4. W programie studiów podyplomowych wszystkie przedmioty powinny mieć 
przypisane punkty ECTS. 

5. Wskazanie  rodzajów godzin pracy słuchacza, składających się na jego ogólne 
obciążenie, odniesione do punktów ECTS winno znaleźć swe odzwierciedlenie 
w sylabusach przedmiotowych. 

6. Postanowienia zawarte w §3 i §4 stosuje się odpowiednio. 
7. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 

przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS. Świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych zawiera liczbę punktów ECTS uzyskaną przez słuchacza. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 9. 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku. 
2. Wraz z wejściem w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin stosowania 

systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie wprowadzony Uchwałą 
nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 
września 2015 r. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 
właściwe przepisy innych aktów wewnętrznych Akademii Ignatianum w Krakowie 
oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 
 


