
 

Tabele rozkładu ocen dla wydziałów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz  w 

Poznaniu zostały przygotowane w oparciu o wskazówki zawarte w Przewodniku dla użytkowników 

systemu ECTS 2015. 

Grupami odniesienia byli dla poszczególnych wydziałów studenci drugiego i trzeciego roku studiów 

stacjonarnych (licencjackich lub jednolitych magisterskich, w zależności od specyfiki kierunku).  

Dane zostały zaczerpnięte z używanego przez uczelnię systemu AKADEMUS. Jako kryterium przyjęto 

semestry: 3, 4, 5 i 6 dla studentów z naboru 2018/2019. 

 

Tabele rozkładu ocen 

Wydział Animacji i Intermediów 
Faculty of Animation and Intermedia (AI) 
 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 77 10% 10% 

5,0 464 58% 68% 

4,5 84 11% 79% 

4,0 112 14% 93% 

3,5 13 2% 95% 

3,0 39 5% 100% 

 789   

    

Wydział Architektury i Wzornictwa 
Faculty of Architecture and Design (FAD) 
 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 



Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Total number of 
passing grades in the 
reference group 

comparison to the 
whole reference group 

Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 85 8% 8% 

5,0 580 49% 57% 

4,5 175 15% 72% 

4,0 207 17% 89% 

3,5 55 5% 94% 

3,0 64 6% 100% 

 1166   

 
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii 
Faculty of Interior and Stage Design (FISD) 
 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 156 10% 10% 

5,0 669 43% 53% 

4,5 298 19% 72% 

4,0 277 18% 90% 

3,5 79 5% 95% 

3,0 75 5% 100% 

 1554   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa 
Faculty of Art Education and Curatorial Studies (FAECS) 
 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 46 8% 8% 

5,0 250 43% 51% 

4,5 94 16% 67% 

4,0 120 20% 87% 

3,5 36 6% 93% 

3,0 40 7% 100% 

 586   

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej 
Faculty of Graphic Arts and Visual Communication (FGAVC) 
 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 122 10% 10% 

5,0 578 48% 58% 

4,5 194 16% 74% 

4,0 237 19% 93% 

3,5 46 4% 97% 

3,0 36 3% 100% 

 1213   

 

Wydział Fotografii 
Faculty of Photography (FP) 



 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 48 12% 12% 

5,0 176 42% 54% 

4,5 57 14% 68% 

4,0 89 22% 90% 

3,5 22 5% 95% 

3,0 21 5% 100% 

 413   

 

Wydział Malarstwa i Rysunku 
Faculty of Painting and Drawing (FPD) 
 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 131 21% 21% 

5,0 236 39% 60% 

4,5 94 15% 75% 

4,0 92 14% 89% 

3,5 32 6% 95% 

3,0 34 5% 100% 

 620   

 

Wydział Rzeźby 
Faculty of Sculpture (FS) 



 

Oceny w skali 
używanej na UAP 
 
 
 
 
 
 
Grading scale at the 
UAP from the highest 
to the lowest passing 
grade 
 

Całkowita liczba ocen 
zaliczających 
wystawionych w 
grupie odniesienia 
 
 
 
 
Total number of 
passing grades in the 
reference group 

Procentowy udział 
każdej z 
wystawionych ocen w 
porównaniu z liczbą 
całkowita ocen 
zaliczających 
 
Percentage of a 
particular  grades in 
comparison to the 
whole reference group 

Procent skumulowany 
wystawionych ocen 
zaliczających 
 
 
 
 
Cumulative 
percentage of all 
passing grades 

5,5 27 11% 11% 

5,0 132 52% 63% 

4,5 31 12% 75% 

4,0 41 16% 91% 

3,5 14 6% 97% 

3,0 8 3% 100% 

 254   

 


