
UCHWAŁA Nr 54/2014 

Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

Politechniki Warszawskiej  

z dnia 25 lutego 2014 roku 

w sprawie zasad punktacji ECTS w związku z uczestnictwem w konferencjach i 

sympozjach naukowych  
 

Na podstawie § 58 ust. 2 pkt 2 i pkt 7 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Studenci kierunku Administracja prowadzonego na Wydziale Administracji i 

Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej mają równe prawo uczestniczyć w 

konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych na Wydziale Administracji i Nauk 

Społecznych lub przez Wydział.  

2. Niniejsza uchwała reguluje zasady przyznawania punktów ECTS za udział w 

konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych na Wydziale Administracji i Nauk 

Społecznych lub przez Wydział. 

3. Zasady punktacji zajęć na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub 

innych uczelniach regulują ich przepisy wewnętrzne. 

 

§ 2 

1. Za aktywne uczestnictwo w konferencji lub sympozjum, o którym mowa w §1 ust. 

1, po student otrzymuje 1 punkt ECTS. W  zorganizowania kilku konferencji w danym roku 

akademickim punkty uzyskane przez studenta sumuje się. 

2. Poprzez aktywne uczestnictwo rozumie się nie tylko fizyczną obecność na 

obradach potwierdzoną wpisem na listę obecności, ale także danie świadectwa zrozumienia 

problematyki obrad poprzez przygotowanie sprawozdania lub artykułu naukowego. 

Przygotowane sprawozdania lub artykuły podlegają zatwierdzeniu przez  wyznaczonych 

przez Prodziekanów ds. Dydaktyki i Nauczania członków komitetów organizacyjnych 

konferencji i sympozjów. Przyznanie punktów ECTS oraz wpis do indeksu może nastąpić 

wyłącznie po spełnieniu obu powyższych przesłanek. 

3. Obowiązek wpisania do indeksu punktów ECTS i odpowiadających im ocen 

porucza się wyznaczonym przez Prodziekanów ds. Dydaktyki i Nauczania członkom 

komitetów organizacyjnych konferencji i sympozjów. Suma uzyskanych w danym roku 

punktów odpowiada ocenie bardzo dobrej.  

4. Zebrane w danym roku akademickim punkty ECTS student może zamienić na 

punkty przyporządkowane przedmiotowi obieralnemu w danym lub następnym semestrze 

studiów.  
 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

       Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król 

 

 


