Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS – European Credit Transfer
System) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni
zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej
połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu system ECTS
jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich, a najszersze zastosowanie
systemu obserwuje się w uczelniach uczestniczących w wymianie studentów LLP-Erasmus.
Warunkiem uczestniczenia uczelni w programie The Lifelong Learning Programme Erasmus, to jest skorzystania z możliwości wysłania studentów na studia zagraniczne, jest
pełne uznanie studiów odbytych za granicą przez macierzystą uczelnię. Oznacza to, że okres
studiów odbyty za granicą zastępuje porównywalny okres na uczelni macierzystej. Do tego
celu wykorzystywany jest właśnie Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych –
ECTS.
System ten pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studentów w nauce, a następnie
przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.
Podstawowymi elementami systemu są trzy czynniki:





informacja o programie zajęć na danej uczelni (tzw. pakiet informacyjny);
porozumienie o programie zajęć między współpracującymi uczelniami (Learning
Agreement) oraz studentem, a także wykaz zaliczeń w uczelni macierzystej (Transcript of
Records);
stosowanie punktów ECTS-u określających ilość pracy, jaką musi wykonać student, aby
uzyskać zaliczenie przedmiotu.
Informacje o programie zajęć na danej uczelni, systemie zaliczeń, organizacji roku
akademickiego, a także o przepisach administracyjnych obowiązujących na danej uczelni
można znaleźć w pakiecie informacyjnym. Jest to publikacja wydawana przez uczelnie i
poszczególne jej wydziały uczestniczące w programie The Lifelong Learning Programme Erasmus w języku ojczystym, a także w jednym z języków Unii. Wydawnictwo to corocznie
aktualizowane stanowi niezbędne kompendium wiedzy dla stypendysty uczestniczącego w
programie wymiany studentów. W pakiecie informacyjnym student znajdzie również
informacje na temat systemu ECTS obowiązującego na danej uczelni.
Punkty ECTS są wartościami liczbowymi przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom
na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Punkty mają wartość
względną, to jest wyrażają jaką ilość pracy musi włożyć student, aby zaliczyć dany przedmiot
w odniesieniu do całkowitej ilości pracy niezbędnej do zaliczenia całego roku akademickiego:
tj. wykładów, zajęć praktycznych, seminariów, egzaminów, oraz innego typu zaliczeń i
sprawdzianów.
Student jest zobowiązany zdobyć 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30
na semestr, lub 20 na trymestr. Aby uzyskać punkty za jakiś przedmiot niezbędne jest jego
zaliczenie zgodnie z procedurami przewidzianymi dla danej uczelni.
System ECTS gwarantuje uznanie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytych za granicą

na podstawie wcześniej sporządzonego porozumienia o programie zajęć dotyczącego treści
programu studiów jakie student zamierza odbyć za granicą. Porozumienie to jest zawarte
pomiędzy uczelnią wysyłającą a uczelnią przyjmującą. Drugim dokumentem niezbędnym dla
pełnego uznania okresu studiów za granicą jest wykaz zaliczeń sporządzony po zakończeniu
okresu studiów. Odnotowuje się tu wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student
uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów (punkty ECTS). W odpowiedniej rubryce
odnotowuje się również wyniki w nauce, jakie osiągnął student w uczelni przyjmującej,
wyrażone zarówno w miejscowej skali ocen jak i w skali ECTS (stopnie ECTS). Punkty
ECTS pokazują ilość pracy włożonej przez studenta dla zaliczenia danego przedmiotu, oceny
ECTS określają jakość pracy studenta.
Porozumienie o programie zajęć obowiązuje wszystkie trzy strony, tj. uczelnię macierzystą,
uczelnię przyjmującą oraz zainteresowanego studenta.

