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Opis zasad przygotowania tabeli rozkładu ocen. 
Tabele rozkładu ocen opracowano w ujednoliconym formacie dla grup odniesienia 
składających się ze studentów realizujących studia na tym samym kierunku (obejmując 
ostatnie dwa zakończone lata akademickie).  
 
Grupa odniesienia - całkowita suma ocen zaliczających wystawionych na danym kierunku 
studiów w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich.  
 
Rozkład ocen - wyliczono uwzględniając tylko oceny zaliczające w grupie odniesienia, a 

następnie obliczono procent wystawionych poszczególnych ocen i procent skumulowany.  

W rezultacie otrzymano tabelę rozkładu ocen, w której znajduje się procentowy wskaźnik 

dotyczący każdej oceny i procent skumulowany dla każdej określonej grupy odniesienia. 

Description of the rules for preparing the grading distribution table. 

The grading tables have been developed in a standardized format for reference groups of 

students pursuing their studies in the same field of study (covering the last two completed 

academic years). 

Reference group - the total sum of passing grades issued in a given field of study during the 

last two academic years. 

Distribution of grades - calculated taking into account only passing grades in the reference 

group, and then the percentage of given grades and the cumulative percentage were 

calculated. 

As a result, a grading distribution table was obtained that includes the percentage rate for 

each grade and the cumulative percentage for each specified reference group. 

Zarządzanie (I st.) – Management (BA) 

Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 2% 2% 

bardzo dobry  5  13%  15%  

dobry plus  4,5  12%  27%  

dobry  4  24%  51%  

dostateczny plus  3,5  17%  68%  

dostateczny  3  32%  100%  



 

Zarządzanie (II st.) – Management (MA) 

Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 8% 8% 

bardzo dobry  5  18%  26%  

dobry plus  4,5  13%  39%  

dobry  4  25%  64%  

dostateczny plus  3,5  14%  78%  

dostateczny  3  22%  100%  
 

Finanse i Rachunkowość (I st.)  – Finance and Accounting ( BA) 

Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 2% 2% 

bardzo dobry  5 12% 12% 

dobry plus  4,5 13% 25% 

dobry  4 21% 46% 

dostateczny plus  3,5 18% 64% 

dostateczny  3  36% 100% 
 

Finanse i Rachunkowość (II st.)  – Finance and Accounting ( MA) 

Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 7,5% 7,5% 

bardzo dobry  5 21% 28,5% 

dobry plus  4,5 12,5% 41% 

dobry  4 17% 58% 

dostateczny plus  3,5 17% 75% 

dostateczny  3  25% 100% 
 

Politologia (I st.) – Political Science (BA) 



Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 4% 4% 

bardzo dobry  5 17% 21% 

dobry plus  4,5 11% 32% 

dobry  4 23% 55% 

dostateczny plus  3,5 15% 70% 

dostateczny  3 30% 100% 

 

Psychologia (I st.) – Psychology (BA) 

Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 4% 4% 

bardzo dobry  5 27% 31% 

dobry plus  4,5 15% 46% 

dobry  4 26% 72% 

dostateczny plus  3,5 14% 86% 

dostateczny  3 14% 100% 
 

Informatyka (I st.) – Computer Engineering (BA) 

Ocena 
słowna/Verbal 
Grade 

Ocena numeryczna/ 
Numerical Grade  

Odsetek ocen w 
bazie odniesienia/ 
Percentage of 
grades in the 
reference database 

Procent 
skumulowany/ 
Cumulative 
percentage  

celujący 6 1% 1% 

bardzo dobry  5 11% 12% 

dobry plus  4,5 12% 24% 

dobry  4 26% 50% 

dostateczny plus  3,5 23% 73% 

dostateczny  3 27% 100% 
 

Opracowanie tabeli rozkładu ocen przygotowano w oparciu o Przewodnik dla użytkowników 

systemu ECTS 2015/ The compilation of the grading table was prepared on the basis of the 

2015 ECTS User Guide 


