KREDITOVÝ SYSTÉM
VYSOKÉ ŠKOLY MANAŽERSKÉ VE VARŠAVĚ
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OBECNÁ USTANOVENÍ

I.

§1
Studium na Vysoké škole manažerské ve Varšavě je vedeno na základě platných předpisů,
mimo jiné zejména:
1. Zákona ze dne 27. července 2005 Vysokoškolský zákon (tzn. polská Sb.Z. z 2012,
v pozdějším znění);
2. Nařízení Ministra vědy a vysokoškolské studium ze dne 25. září 2014 ve věci podmínek,
jakými se řídí rozhodnutí studijního řádu na vysokých školách (polská Sb.Z.)
3. Stanov Vysoké školy manažerské ve Varšavě
4. Studijní řád Vysoké školy manažerské ve Varšavě
§2
Použité termíny v tomto řádu znamenají:
1. ECTS (European Credit Tranfer and Accumulations System) – kredity evropského
systému akumulace a transferu, určující průměrnou pracovní zátěž osob, které se
vzdělávají, která jsou nezbytná pro dosažení vzdělávacích efektů, kde jeden kredit
určuje cca 25 až 30 pracovních hodin (hodiny vlastní práce studenta a hodiny, které jsou
organizované VSM v souladu se studijním plánem);

II.

POČET KREDITŮ
§3

1. Započtení předmětu působí připsání studentovi vhodného počtu ECTS kreditů
v souladu s řádem ECTS, vystaveným rektorem VSM na základě samostatných
předpisů.
2. Student obdrží nejméně 30 ECTS kreditů k započtení každého semestru;
3. Obecný počet ECTS kreditů v akademickém roce nesmí být menší než 60.
4. Ze studijního programu, vyplývají povinnosti zahrnující i studijní plán, vyučování, se
zapisují započtené studentem ECTS kredity.
5. Za účelem získání diplomu ukončení studia prvního stupně student je povinen získat
nejméně 180 ECTS kreditů, ukončení studia druhého stupně – nejméně 120 ECTS
kreditů, v jednotném magisterském studiu – nejméně 300 ECTS kreditů v systému
pětiletého studia.

6. ECTS kredity byly připsané za:
a) započtení každého zápočtu z hodin a praxe, které jsou předpokládané ve
vzdělávacím programu, při čem počet ECTS kreditu nezáleží od získaného
hodnocení, a podmínkou při jejich uznání je splnění studentem podmínek
týkajících se získání předpokládaných vzdělávacích efektů potržených k
započtení hodin nebo praxe;
b) připravení a odevzdání diplomové práce nebo příprava k diplomové zkoušce,
v souladu se vzdělávacím programem;
7. Studen získá a přepíše se mu v jednotce takový počet ECTS kreditů, jaký je předepsaný
pro vzdělávací efekty získávané výsledkem realizace příslušných hodin a praxe v této
jednotce.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§4

Platnost od 1. října 2015.

