
Zarządzenie nr 02/2011 
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 14 stycznia 2011 roku 
 

 
w sprawie: powołania koordynatorów Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), 

 

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

/ Dz.U. z 2005r nr 164, poz. 1365 / oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2006 roku /Dz.U. z 2006r. nr 187 poz. 1385/ w sprawie 
warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta. 
 
 
W celu uaktualnienia wykazu osób funkcyjnych systemu ECTS w  Kolegium Karkonoskim 
dla wszystkich realizowanych kierunków studiów zarządzam, co następuje: 

 
§1 

Dla koordynacji zamierzeń uczelnianych związanych z ECTS powołuję następujących 
koordynatorów: 
1). Uczelniany koordynator ECTS – dr inż. Włodzimierz Pawlak. 
2). Z Wydziału Humanistycznego:  

a). Koordynator ECTS Wydziału Humanistycznego – mgr Tomasz Cel. 
b). Koordynator ECTS kierunku Filologia – mgr Janusz Duszenko. 
c). Koordynator ECTS kierunku Filologia polska – dr Edyta Tuz-Jurecka. 
d). Koordynator ECTS kierunku Pedagogika – mgr Piotr Drogowski. 
e). Koordynator ECTS kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dr Mirosław 

Zdulski. 
3). Z Wydziału Przyrodniczego:  

a). Koordynator ECTS kierunku Fizjoterapia – mgr Barbara Janiak. 
b). Koordynator ECTS kierunku Pielęgniarstwo – mgr Joanna Dudek. 
c). Koordynator ECTS kierunku Wychowanie fizyczne – dr Wiktor Dżygóra. 

4). Z Wydziału Technicznego:  
a). Koordynator ECTS kierunku Edukacja techniczno-informatyczna – prof. dr hab. 

Roman Gielerak, prof. zw. 
b). Koordynator ECTS kierunku Elektronika i telekomunikacja  – dr inż. Lech Kaczmarek. 
c). Koordynator ECTS kierunku Inżynieria bezpieczeństwa – dr inż. Tadeusz 

Lewandowski.  
 

§2 
Ustalam następujące ramowe obowiązki koordynatorów: 
1. Uczelniany koordynator ECTS ma za zadanie dopilnować, by uczelnia przestrzegała zasad 

i procedur ECTS i stosowała je w ramach transferu i akumulacji punktów oraz nadzoruje 
funkcjonowanie mechanizmów mających zapewnić prawidłowe stosowanie narzędzi 
ECTS.   

2. Wydziałowy/kierunkowy Koordynator ECTS jest osobą kontaktową dla studentów 
i nauczycieli i zajmuje się praktycznymi oraz „akademickimi” aspektami stosowania 
ECTS na wydziale. Powinien zadbać o to, by studenci zamierzający odbyć okres studiów 
w innej uczelni mieli dostęp do Pakietu Informacyjnego/Katalogu studiów uczelni 



partnerskich, wypełnili prawidłowo Formularz zgłoszeniowy studenta i Porozumienie 
o programie zajęć   oraz zapoznali się z procedurami uznawania okresów studiów dla 
celów kontynuowania nauki. Ma również obowiązek dopilnować, by należycie 
przygotowany Wykaz zaliczeń wystawiono dla studentów wyjeżdżających (przed 
podjęciem przez nich studiów za granicą) oraz dla studentów powracających do uczelni 
macierzystej po zakończeniu studiów w przyjmującym ich wydziale. 

 
§3 

Traci moc zarządzenie Rektora KK nr 65/2009  z dnia 19 listopada 2009 roku. 
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 
 


