
 

Zarządzenie nr 03/2006 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku 
 

w sprawie: przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji 
Punktów (ECTS). 

 

na podstawie: Art. 165 ust.1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyŜszym” z dnia 27 lipca 2005 r. 

/ Dz.U. z 2005r nr 164, poz. 1365 /. 
 
 
W celu przygotowania Kolegium Karkonoskiego do uzyskania Certyfikatu „ECTS Label” dla 
wszystkich realizowanych kierunków studiów zarządzam, co następuje: 

 
§1 

1. Wszystkie jednostki organizacyjne biorące udział w realizacji programów kształcenia 
przystąpią do przygotowania programów kształcenia w systemie ECTS. W celu koordynacji 
zamierzeń z tym związanych powołuję następujących koordynatorów: 

1). Uczelniany koordynator ECTS –  dr inŜ. Włodzimierz Pawlak 
2). Koordynator ECTS Instytutu Techniki – dr inŜ. Włodzimierz Pawlak 
3). Koordynator ECTS Instytutu Języków Słowiańskich – mgr Piotr Drogowski 
4). Koordynator ECTS Instytutu Pedagogiki – dr Wiktor DŜygóra 
5). Koordynator ECTS Instytutu Edukacji Medycznej –dr Krystyna RoŜek - Piechura, 
6). Koordynator ECTS Instytutu Języków Zachodnich – mgr Janusz Duszenko 

2. Dyrektorzy instytutów mogą powołać koordynatorów ECTS dla poszczególnych 
kierunków studiów.  

 
§2 

Ustalam następujące obowiązki koordynatorów: 
1. Uczelniany koordynator ECTS ma za zadanie dopilnować, by uczelnia przygotowała 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami odpowiednie dokumenty normatywne 
na szczeblu uczelni oraz nadzoruje przygotowanie niezbędnych dokumentów 
instytutowych dla kaŜdego z kierunków.  Po uzyskaniu Certyfikatu „ECTS Label” ma za 
zadanie dopilnować, by uczelnia przestrzegała przyjętych zasad i procedur oraz zapewnić 
prawidłowe stosowanie narzędzi ECTS. Wraz z innymi koordynatorami odpowiada za 
koordynację prac nad uczelnianym Pakietem Informacyjnym, za jego przygotowanie 
i opublikowanie. 

2. Instytutowy Koordynator ECTS odpowiada za prawidłowe przygotowanie dokumentacji 
instytutowej (wydziałowej) ECTS w tym: programu studiów w systemie ECTS oraz 
Pakietu Informacyjnego dla kaŜdego kierunku studiów. 

3. Obowiązki innych koordynatorów powołanych przez dyrektora instytutu określa dyrektor 
instytutu. 

 
§3 

Koordynatorzy ECTS winni zakończyć opracowanie wszystkich dokumentów systemu ECTS 
w terminie zgodnym z harmonogramem przygotowań do wprowadzenia ECTS 
przedstawionym w §4. 
 



 

 
§4 

 
Harmonogram przygotowań do wprowadzenia ECTS w Kolegium Karkonoskim: 

 
A. Przygotowanie programów w systemie ECTS dla wszystkich kierunków studiów. 

 
B. Opracowanie podstawowych dokumentów ECTS. 

Lp. Rodzaj dokumentu 
Termin 

przygotowania 
1. Pakiet informacyjny / katalog przedmiotów 31.01.2007 
2. Formularz zgłoszeniowy studenta 31.01.2007 
3. Porozumienie o programie zajęć 31.01.2007 
4. Wykaz zaliczeń 31.01.2007 

 
§5 

 
1. Wszystkie dokumenty ECTS będą weryfikowane przez zewnętrznego Doradcę do spraw 

ECTS . 
2. Po pozytywnej weryfikacji Uczelnia wystąpi z wnioskiem o przyznanie Certyfikatu 

„ECTS Label”. 
 

 
§6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Termin 

realizacji 

1. Powołanie uczelnianego koordynatora ds. ECTS 15.04.2006 

2. Powołanie instytutowych koordynatorów ds. ECTS 15.04.2006 

3. 
Opracowanie wstępnych, jednolitych dla uczelni załoŜeń do 
przypisania punktów ECTS poszczególnym przedmiotom 

30.04.2006 

4. 
Opracowanie i wykorzystanie metod badawczych w celu wstępnego 
określenia ilości punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów 

31.05.2006 

5. 
Analiza materiałów badawczych i przypisanie punktów ECTS 
przedmiotom z uwzględnieniem treści programowych oraz efektów 
kształcenia 

31.10.2006 

6. 
Konsultacja z Doradcą do spraw ECTS i ewentualne wprowadzenie 
proponowanych przez niego zmian 

31.12.2006 

7. 
Przyjęcie siatek studiów w systemie ECTS przez rady instytutów 
(wydziałów) 

31.01.2007 


