Regulamin
Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW
I. Przepisy ogólne
§ 1.
Studia przebiegają według programów kształcenia ustalonych dla poszczególnych
kierunków w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami (Dz. U. 164, poz. 1365, tekst
jednolity – Dz. U. 2012 poz. 572 z dnia 23maja 2012 r.) i w Statucie Akademii
Marynarki Wojennej.
§ 2.
1. Za zgodą dziekana student może uczestniczyć w zajęciach innego kierunku
studiów na danym wydziale. Podjęcie studiów lub uczestniczenie w zajęciach
innego wydziału lub uczelni wymaga zgody obu dziekanów. Warunkiem
kontynuacji studiów na innym wydziale lub uczelni jest wypełnianie
zobowiązań na wydziale macierzystym.
2. Za zgodą dziekana student może uzyskać prawo do studiowania za granicą
w ramach europejskich lub światowych programów edukacyjnych,
odpowiednio do warunków określonych Decyzją Rektora-Komendanta
Akademii Marynarki Wojennej nr 402 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie
ogólnych zasad systemu punktowego ECTS w Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
3. W trakcie takich studiów pozostaje pełnoprawnym studentem uczelni
macierzystej.

II. Zasady systemu punktowego
§ 3.
1. Formy zajęć składające się na przedmiot (moduł) wyodrębniony w planie
studiów danego semestru podlegają łącznej ocenie. Przedmiotowi oprócz
oceny przyporządkowuje się punkty będące miarą pracochłonności jego
opanowania. Liczba punktów powinna być wartością całkowitą.
2. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się niżej podane oceny:
Ocena
opisowa
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E

niedostateczny 2,0

F

3. Ocena niedostateczna - 2,0 jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie
przedmiotu.

4. Student uzyskuje ustaloną liczbę punków za zaliczenie przedmiotu, bez
względu na wysokość otrzymanej pozytywnej oceny. Przedmiot, za zaliczenie
którego student otrzymał odpowiednią liczbę punktów, nie podlega
powtórnemu zaliczaniu.
5. Limit punktów przyporządkowanych jednemu semestrowi studiów wynosi 30
punktów i jest określony w programie kształcenia. Liczba punktów
uzyskanych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów obligatoryjnych
i przedmiotów obieralnych może być większa w wypadku, gdy student
wybierze większą liczbę przedmiotów obieralnych. Przekroczenie limitu
punktów wymaganego planem studiów jest odnotowywane w suplemencie
do dyplomu.
6. Zasady przyporządkowania punktów określonym przedmiotom precyzują
wydziałowe zespoły programowe uwzględniając wymagania dla programów
kształcenia wg KRK.
7. Punkty za pracę dyplomową są przyznawane po jej złożeniu.
8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie
sumarycznej liczby punktów, określonej w programie kształcenia, a także
spełnienie innych rygorów określonych programem kształcenia.
§ 4.
1. Suma punktów z niezaliczonych przedmiotów określana jest jako dług
punktowy.
2. Jako dopuszczalny uznaje się dług skumulowany nie przekraczający 10
punktów.
3. Warunkiem rejestracji na kolejny k-ty semestr (k = 2, 3, 4, ...,K,) , czyli
z wyjątkiem pierwszego, jest uzyskanie po semestrze poprzedzającym (k-1) co
najmniej 30 punktów.
4. Kryterium rejestracji warunkowej na k-ty semestr (k = 2, 3, 4, ...,K) jest
uzyskanie po semestrze poprzedzającym (k-1) liczby punktów mieszczącej się
w przedziale dopuszczalnego długu skumulowanego, tj. do 10 punktów.
5. Gdy skumulowany dług punktowy jest większy od 10, a nie przekracza 20
punktów, student ma prawo do powtarzania semestru.
6. Gdy skumulowany dług punktowy jest większy od 20 punktów, student
zostaje skreślony z listy studentów. W uzasadnionych przypadkach, na
wniosek studenta, dziekan może odstąpić od decyzji o skreśleniu. Odstąpienie
od skreślenia odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Studiów.
7. Wysokość długu punktowego jest kontrolowana po każdym semestrze,
a rejestracja studenta z długiem punktowym odbywa się zgodnie
z Regulaminem Studiów AMW.
§ 5.
1. Student, skierowany na studia w innej uczelni krajowej lub zagranicznej, który
zrealizował zaakceptowany przez dziekana program studiów oraz uzyskał co
najmniej 30 punktów, uzyskuje rejestrację na wyższy semestr.
2. W przypadku niezrealizowania programu lub uzyskania mniej niż 30 punktów,
dziekan ustala konieczne do zrealizowania przedmioty zapewniające
uzyskanie brakującej liczby punktów.

III. Zaliczenie semestru i studiów

§ 6.
1. Status studenta jest określony w indeksie studenta:
a) rejestracją pełną (semestr zaliczony),
b) rejestracją z dopuszczalnym długiem punktowym (semestr
niezliczony – kwalifikacja warunkowa na kolejny semestr),
c) urlopem udzielonym przez dziekana zgodnie z Regulaminem
Studiów.
§ 7.
1. Student, który nie uzyskał rejestracji pełnej lub rejestracji z długiem
punktowym na kolejny semestr, może:
a) zostać cofnięty na semestr określony przez dziekana, na
powtarzanie semestru, lub skierowany na powtarzanie kolejnych
semestrów,
b) zostać skreślony z listy studentów.
2. W szczególnych okolicznościach cofnięcie na określony semestr może być
poprzedzone przyznaniem przez dziekana urlopu.
§ 8.
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów jest określona w Programie
kształcenia.

IV. Przepisy końcowe
§ 9.
Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest
rektor.
§ 10.
Traci moc Regulamin systemu punktów kredytowych ECTS dla studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, uchwalony
przez Radę Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w dniu 8 kwietnia 2009
roku.

