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Proces Boloński
na UZ
Wdrażanie Procesu Bolońskiego na Uniwersytecie
Zielonogórskim trwa. Wciąż jednak jest sporo pytań i wątpliwości, stąd propozycja cyklu Seminariów
Bolońskich, które powinny rozwiać wszelkie niejasności. Seminaria przeznaczone są przede wszystkim dla
dziekanów, prodziekanów, koordynatorów PB na poszczególnych wydziałach, kierowników dziekanatów
oraz osób pracujących w dziekanatach i zaangażowanych w tematykę bolońską. Pierwsze Seminarium
Bolońskie odbędzie się już 10 lipca br. o godz.
8:30, sala nr 108, (Kampus B) al. Wojska Polskiego
69. Seminarium poprowadzi mgr Jolanta Urbanik
-Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji PB, Krajowy
Promotor Boloński.
Wiodące tematy spotkania to:
• proces boloński - główne założenia, podstawy
prawne, itp.;
• wielostopniowość studiów;
• ECTS jako system akumulacji i transferu punktów oraz Katalogi przedmiotów ECTS.

Założona w 1994 roku ﬁrma RECTOR jest producentem i dostawcą najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych systemów informatycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw branżowych i dużych
zakładów przemysłowych m.in. dla:
• energetyki,
• telekomunikacji,
• telewizji kablowych,
• wodociągów i kanalizacji,
• ratownictwa i administracji samorządowej,
• energetyki cieplnej,
• gazownictwa.
FIRMA RECTOR TWORZY SYSTEMY:
• zarządzające informacją przestrzenną (Geographical Information
Systems),
• zarządzające majątkiem sieciowym (Asset Management),
• Business Intelligence,
• zarządzające kontaktami z klientem(CRM),
• automatyzujące procesy biznesowe klasy Workﬂow Management,
• zarządzające ﬂotą pojazdów i ekipami w terenie.
FIRMA RECTOR OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
• konsultingu,
• doradztwa,
• integracji systemów,
• konwersji danych,
• szkoleń,
• wdrożeń,
• tworzenia aplikacji na zlecenie.
Bezpieczeństwo funkcjonowania oferowanych przez nas rozwiązań informatycznych pomagają zapewnić nasi PARTNERZY:
• ESRI,
• Oracle,
• Microsoft,
• Cognos,
• SUN.
We współpracy z Intergraph Greece zrealizowaliśmy przedsięwzięcie
związane z wykonaniem dla Athens Water Company (AWC) modułów
systemów pracujących w środowisku mapy numerycznej.
Firma RECTOR bierze udział w projekcie FRESH prowadzonym w
ramach inicjatywy SCRATCH, jednoczącej europejskie ﬁrmy i instytucje
naukowe, zainteresowane rozwojem technologii dla przemysłu lotniczego. Zainteresowana efektami projektu jest między innymi ﬁrma Airbus.
Projekt ma być częściowo reﬁnansowany z funduszy Unii Europejskiej.

uniwersytet

zielonogórski

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter wprowadzający, natomiast kolejne będą dotyczyły:
• opracowania wytycznych dotyczących przyporządkowania punktów zaliczeniowych przedmiotom prowadzonym na UZ w sposób zgodny z
zasadami ECTS;
• przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom kształcenia ogólnego dla poszczególnych
kierunków studiów: artystycznych, humanistycznych i społecznych, ﬁlologicznych, matematyczno-ﬁzyczno-informatycznych oraz technicznych;
• stworzenia Katalogu Przedmiotów w językach:
polskim i angielskim.
Chcąc nadążyć za zmieniającymi się standardami
w europejskim szkolnictwie wyższym, w nadziei na
zwiększenie konkurencyjności oferty edukacyjnej naszej uczelni, wdrażamy na bieżąco założenia Procesu
Bolońskiego. Jeśli chodzi o punktację ECTS, zakładamy, iż zacznie funkcjonować w pełnym wymiarze począwszy od roku akademickiego 2006/2007.
Na pytania dotyczące Seminarium oraz wdrażanego
Procesu Bolońskiego oczekuje mgr Natalia WalewskaWojciechowska, Pełnomocnik Rektora UZ ds. Procesu
Bolońskiego tel. 068 328 30 55, ~31 70.
N.Walewska-Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl,
albo Proces.Bolonski@uz.zgora.pl
esa

CERTYFIKATY JAKOŚCI:
Firma Rector posiada Certyﬁkat zgodności Systemu Zarządzania z
normą EN ISO 9001:2000 w pełnym zakresie normy na: projektowanie,
wytwarzanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów informatycznych (ﬁrma certyﬁkująca: TÜV NORD). Stosujemy zaawansowane, sprawdzone i
efektywne procedury kontroli jakości, obsługi Klienta oraz tworzenia oprogramowania, realizacji usług wdrożeniowych i wdrażania systemów.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA FIRMY RECTOR:
• Gazela Biznesu 2005 w rankingu najdynamiczniej rozwijających się
małych i średnich ﬁrm - Poznań, 24.01.2006 r.
• „Laur Białego Tygrysa – ENERGIA 2005” za produkt AiES – nagroda
została wręczona na VIII Międzynarodowej Konferencji Energetycznej „EUROPOWER 2005” w Warszawie w dniu 05.10.2005 r.
• I miejsce w „Rankingu Firm Województwa Lubuskiego 2004 zatrudniających od 10 do 50 pracowników”– 17.06.2005 r.
• Godło „Firma Przyjazna Klientowi” RECTOR otrzymał w dniu
18.11.2004 r.
• Wyróżnieniem na IX Sympozjum „Systemy Informatyczne w Energetyce”, 7-9.05.2002 r. w Bielsko Białej za produkt „G.EN system geo-paszportyzacji dla energetyki”.
• Wyróżnieniem na III Sympozjum „Systemy Informatyczne w Energetyce”, 25-26.04.1996 r. w Bielsko Białej za produkt „System Informacji
o Dystrybucji”.
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