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Wyliczanie średnich dla przedmiotów dzielonych na kilka części

Typy punktów
Generalnie do wyliczenia średnich używamy punktów ECTS. Jeśli jednak przedmiot jest kontynuowany
po przerwie wakacyjnej (w kolejnym roku akademickim) lub kolejnym semestrze i ma kończyć się oceną
liczoną do średniej, a jednocześnie po pierwszym semestrze student ma uzyskać punkty ECTS – musimy
wykorzystać do liczenia średniej sztucznie zdefiniowane punkty ECTS-SR.
Przykład: przedmiot zaczyna się w semestrze letnim i za zaliczenie pierwszej części przedmiotu student
na koniec roku powinien otrzymać 3 punkty ECTS. Również za drugą część przedmiotu, w kolejnym
semestrze zimowym, student powinien otrzymać 3 punkty ECTS. Jednak po tym semestrze odbywa się
egzamin końcowy, który ma się policzyć do średniej z wagą 6 punktów. W tej sytuacji nie możemy użyć
do średniej punktów ECTS (prowadziłoby to do sprzeczności), a dodatkowych punktów ECTS-SR.
Punkty definiujemy następująco: pierwsza część przedmiotu nie otrzymuje punktów ECTS-SR, a 3
punkty ECTS,
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natomiast druga 3 punkty ECTS i 6 punktów ECTS-SR.

W ten sposób na karcie przebiegu studiów i suplemencie (gdzie wyświetlane są punkty ECTS) pokażą
się poprawnie 3 i 3 punkty, a do średniej zostanie policzonych 6 punktów.
Uwaga! W przypadku wykorzystania punktów ECTS-SR należy pamiętać, że w innych przedmiotach
semestralnych lub całorocznych mających liczyć się do średniej należy również zdefiniować liczbę
punktów ECTS-SR równą liczbie punktów ECTS.
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Przypisywanie punktów do przedmiotów
Punkty ECTS i ECTS-SR przypisuje do przedmiotu jednostka, która go prowadzi. Powinny to być punkty
ogólne (takie, dla których nie wskazuje się kodu programu). Wtedy każdy student zapisany na
przedmiot otrzyma wskazaną liczbę punktów, niezależnie od tego, gdzie studiuje. Jeśli zachodzi
potrzeba zdefiniowania wyjątku, np. gdy studenci wskazanego programu mają otrzymać inną liczbę
punktów, można dodać dodatkowy wpis określający tę liczbę. Prawo do utworzenia takiego wpisu ma
jednostka prowadząca program studiów, dla którego jest definiowany wyjątek. Przykład: przedmiot
„Wstęp do memetyki” prowadzony jest przez jednostkę X, i domyślnie jest za niego 5 punktów. Jednak
studenci programu ABC w jednostce Y powinni dostać za ten przedmiot aż 7 punktów. W tej sytuacji
powinny być przy przedmiocie dwa wpisy: jeden przyznający 5 punktów (bez wskazania programu),
utworzony przez pracownika jednostki X, drugi natomiast, przyznający 7 punktów dla programu ABC,
utworzony przez pracownika jednostki Y.

