
Zarządzenie Nr 39/2014 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 23 września 2014 r. 
 

w sprawie powołania Koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Ciechanowie 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 tj. z późn. zm.), w związku z realizacją zadań związanych z 

Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) i potrzebą powołania 

Uczelnianego Koordynatora ECTS i Wydziałowych lub Kierunkowych Koordynatorów 

ECTS w celu koordynowania spraw administracyjnych i dydaktycznych z tym związanych, 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Powołuję Uczelnianego Koordynatora ECTS w osobie pana mgra Jana Niesiobędzkiego, 

kierownika Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, w celu koordynowania zadań 

związanych z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. 

 

§ 2 

 

Powierzam Dziekanom Wydziałów powołanie Wydziałowych lub  Kierunkowych 

Koordynatorów ECTS w celu realizacji zadań na wydziale lub kierunku. 

  

§ 3 

 

1.      Do obowiązków i kompetencji Uczelnianego Koordynatora ECTS należy: 

1)     koordynowanie funkcjonowania wewnętrznego systemu wyceny punktowej 

efektów kształcenia, 

2)     nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur Europejskiego Systemu Transferu i 

Akumulacji Punktów, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów 

zapewniających właściwe stosowanie narzędzi ECTS, 

3)     współpraca z Koordynatorami Wydziałowymi lub Kierunkowymi w zakresie 

funkcjonowania wewnętrznego systemu wyceny punktowej efektów kształcenia, 

4)     nadzór nad opracowaniem i aktualizacją  informatorów ECTS wydziałowych lub 

kierunkowych. 

2.      Uczelniany Koordynator ECTS odpowiada za realizację transferu/akumulacji punktów 

w sposób jednolity we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni. 

 



§4 

 

1.      Do obowiązków i kompetencji Wydziałowego lub Kierunkowego Koordynatora ECTS 

należy: 

1)     opracowanie szczegółowej wyceny punktowej ECTS uwzględniającej specyfikę 

treści kształcenia realizowanych na danym kierunku studiów. 

2)     przygotowanie wydziałowego informatora ECTS oraz koordynacja działań 

w zakresie jego aktualizacji i upowszechniania,  

3)     współpraca z koordynatorami programów wymiany studentów, 

4)     współpraca z Uczelnianym koordynatorem ECTS.  

2.      Szczegółową wycenę punktową efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów 

zatwierdza Rada Wydziału. 

 

 § 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

REKTOR 

 

doc. dr Leszek Zygner 


