Wymagania etapowe podzielone są na dwa rodzaje: wymagania przedmiotowe i wymagania punktowe. Student, aby
zaliczyć semestr musi spełnić wymagania przedmiotowe, czyli musi mieć zaliczone wszystkie wymagane przedmioty
i wymagania punktowe czyli musi zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS.
Wymagania etapowe dla programu studiów definiuje się w oknie
SŁOWNIKI -> PROGRAMY STUDIÓW -> „Wymagania etapowe”

W oknie wymagań etapowych definiuje się wymagania dla poszczególnych etapów programu

w odpowiednich zakładkach.
W zakładce „Wymagania przedmiotowe w cyklach” należy wpisać kody przedmiotów z siatki studiów, które student na
danym etapie musi zaliczyć. Od roku akademickiego 2017/18 do wymagań przedmiotowych nie wpisujemy kursów
zmiennych ogólnouczelnianych, wymaganie zaliczenia kursu zmiennego zdefiniować należy w zakładce wymagania
punktowe w cyklach.

W zakładce „Wymagania punktowe w cyklach” należy podać liczbę punktów ECTS, którą musi zdobyć student. Punkty
z semestru na semestr są kumulowane, dlatego dla:
I semestru wpisujemy 30
II semestru wpisujemy 60
III semestru wpisujemy 90
IV semestru wpisujemy 120 itd.

Student musi zdobyć 30 punktów ECTS (nie podajemy grupy przedmiotów), w tym 2 punkty ECTS ze wskazanej
grupy przedmiotów (na powyższym przykładzie jest to dowolny kurs zmienny ogólnouczelniany).
Ważne! Należy pamiętać, że wszystkie kursy zmienne ogólnouczelniane powinny zostać pogrupowane na kursy
z dziedziny nauk społecznych (0000-KZ-S), humanistycznych (0000-KZ-H) oraz kursy ogólne (0000-KZ-O).
(Grupowania przedmiotów należy dokonać w oknie: PRZEDMIOTY -> GRUPY PRZEDMIOTÓW).
Następnie wszystkie te kursy należy dodać do grupy przedmiotów -> 0000-KZ. Pozwoli to uniknąć problemów przy
rozliczaniu studentów, którzy nie mając określonej w siatce grupy przedmiotów np. 0000-KZ-S („w wymaganiach
punktowych w cyklach”), wybrali w danym semestrze kurs zmienny ogólnouczelniany z dziedziny nauk społecznych.

Należy pamiętać o tym, że punkty przedmiotów zawierających się w danej grupie z semestru na semestr kumulują się, a
więc w drugim semestrze należy wpisać:

4 punkty ECTS z dowolnego kursu zmiennego ponieważ 2 były już wymagane w 1 semestrze.

LUB jeśli chcemy wymagać 2 punktów z ECTS z innej grupy przedmiotów:

Na tym przykładzie wymagamy od studenta zdobycia 2 punktów ECTS z grupy kursów zmiennych humanistycznych
(po raz pierwszy w trakcie jego studiowania).
W trzecim semestrze:

Jeśli we wcześniejszych semestrach były już wymagane punkty z danej grupy przedmiotów należy je zsumować.

Na powyższym przykładzie wymagamy 4 punktów ECTS z grupy kursów zmiennych humanistycznych pod warunkiem,
że były wymagane 2 punkty w semestrze drugim lub pierwszym.
Przedmioty zawierające się na przykład w grupie 000-KZ-H przedmiotów humanistycznych jednocześnie zawierają się
w grupie 0000-KZ wszystkich kursów zmiennych.
Jeżeli w pierwszym semestrze wymagamy zdobycia 2 punktów ECTS z grupy przedmiotów 0000-KZ a w drugim
wymagamy 2 punktów ECTS z grupy przedmiotów humanistycznych, to punkty również się kumulują i należy wpisać
4. Tak więc wymagając w danym semestrze punktów z grupy przedmiotów 0000-KZ, sumujemy wszystkie punkty
z semestrów poprzednich.
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