Кредити ECTS
Що таке кредити ECTS?
Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів
курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх
завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно
загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного
навчання у закладі, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича
практика, самостійна робота - в бібліотеці чи вдома - і екзамени чи інші види діяльності,
пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні
студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.
Кредити ECTS - це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження
студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального
навантаження займає один блок курсу в закладі чи факультеті, який призначає кредити.
У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як
правило, ЗО кредитів на семестр, і 20 кредитів на триместр.
Кредити ECTS забезпечують, щоб відповідність програми з точки зору навчального
навантаження на період навчання за кордоном.
Два приклади:
•

•

Студент, чий вибір блоків курсу веде до навчальної програми, що становить 120
кредитів ECTS на навчальний рік, був би змушений працювати удвічі більше, ніж
звичайний студент закордонного навчального закладу.
Студент, чия програма навчання становить 30 кредитів ECTS за весь навчальний
рік, взяв би на себе набагато менше роботи, ніж середній місцевий студент і
навчався б, по суті, без відриву від виробництва.

Розподіл кредитів ECTS на навчальні дисципліни
Кожен ВНЗ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами самостійно. Кредити
розподіляються на всі дисципліни, які вивчає студент, а також на практику та написання
курсових. Дипломних та магістерських робіт. Кредити присвоюються тільки після
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання одного з видів
підсумкового контролю.
Присвоєння студентам кредитів ECTS
Студенти одержують кредити ECTS за всю академічну роботу, яку вони виконують у
вищому навчальному закладі.
Перезарахування кредитів ECTS
Місцеві і закордонні заклади готують інформацію і обмінюються переліком оцінок
дисциплін кожного студента, який бере участь у ECTS до і після навчання за кордоном.
Копії цих переліків додаються до особистої справи студента. Місцевий навчальний заклад
визнає загальну суму кредиту, одержаного його студентами у закладах-партнерах за
кордоном, щоб кредити для пройденого блоку курсу замінили кредити, які у
протилежному випадку були би отримані у їхньому місцевому закладі. Навчальний

контракт дає студентові гарантію авансом, що кредити для затвердженої програми
навчання будуть перезараховані.

