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Článek 1 

Obecná ustanovení 

§ 1 

1. Studium na COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu se sídlem 

ve Varšavě, je realizováno na základě platných předpisů, zejména: 

1) Zákona ze dne 27. července 2005 Zákon o vysokém školství (polská Sb. Z. 2012.572 

ve znění pozdějších předpisů) dále pouze „zákon“. 

2) Stanov COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu se 

sídlem ve Varšavě. 

3) Studijního řádu COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu 

se sídlem ve Varšavě.  

4) Na základě předpisů obsažených v Řádu potvrzujícím vzdělávací efekty 

COLLEGIU HUMANUM – Varšavskou univerzitu managementu se sídlem ve 

Varšavě. 

§ 2 

1. Na škole je vedený systém kreditů, v souladu se standardy Evropského systému transferu 

a akumulace bodů (dále pouze „ECTS“). 

2. Použitá terminologie: 

1) kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer System) zavedený na základě 

Boloňských dohod z roku 1999;  

2) cílem kreditního systému ECTS bylo sjednotit a integrovat vysokoškolský systém 

v Evropské Unii; 

3) jeden kredit stanoví 25 až 30 didaktické výuky, která je organizovaná COLLEGIUM 

HUMANUM – Varšavskou univerzitou managementu. 

 

Článek 2  

Počet kreditů získaných za dobu studia 

§ 3 

1. Kredity ECTS se připisuji všem předmětům vyplývajícím ze studijního programu. 

2. Počet kreditů ECTS přiřazených dle konkrétních předmětů, se promítne do pracovního 

zatížení studenta požadovaného k získání vzdělávacích efektům. Pracovní zatížení 

obsahuje jak práci studenta v době didaktické výuky organizované školou, tak i vlastní 

práci. 

3. Počet připsaných kreditů a jejich požadovaný počet k započtení semestru a akademického 

roku, kterých určuje studijní program, je platný pro konkrétní studijní obor. 

4. Minimální počet kreditů ECTS, který musí student získat v daném semestru je 30 kreditů. 

5. Minimální počet kreditů ECTS, který musí student získat v daném akademickém roce je 

60 kreditů. 

6. V případě, kdy student nezapočetl v daném akademickém roce všechny předměty, které 

jsou určené ve studijním programu, a získal souhlas rektora na opakování předmětu, může 

pokračovat ve studiu se souhlasem rektora, může tak pokračovat ve vyšším akademickém 

roce s nedostatkem kreditů vyplývajícím z počtu kreditů zapsaných předmětů, které je 

student povinen opakovat. Tento nedostatek student musí splnit v termínu určeném 

rektorem. 
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§ 4 

1. Podmínkou ukončení studia je získání nejméně: 

a) 300 kreditů ECTS v jednotném magisterském studiu; 

b) 120 kreditů ECTS ve studiu druhého stupně; 

c) 90 kreditů ECTS ve studiu druhého stupně – třísemestrálních; 

d) 180 kreditů ECTS ve studiu prvního stupně; 

Článek 3  

Závěrečná ustanovení 

§ 5 

Kreditní systém je platný zahájením akademického roku 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 


