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Europejski
System Transferu Punktów
na Uniwersytecie Zielonogórskim
Europejski System Transferu Punktów stanowi kodeks
sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania
(okresu) studiów. Oznacza to, że okres studiów odbyty
przez studenta za granicą (lub w ramach Elastycznego
Systemu Kształcenia) zastępuje porównywalny okres
studiów w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że
treść uzgodnionego programu studiów za granicą może
się różnić od programu w uczelni macierzystej. Jest to
system uniwersalny, przyjęty przez niemalże wszystkie
uczelnie europejskie. Zdecydowana większość studentów (ponad 70 proc.) wyjeżdżających w ramach programu SOCRATES z naszej uczelni korzysta z tego systemu.
Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom
(cyklom zajęć). W systemie tym pełny rok akademicki
odpowiada 60 punktom, semestr – 30 punktom, a trymestr – 20 punktom. Punkty są wartością liczbową (od 1
do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom
na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student,
aby ją zaliczyć. Obejmują one zatem wykłady, ćwiczenia
praktyczne, seminaria, konsultacje, zajęcia grupowe
i indywidualne.
Uprzejmie informujemy, że w Uniwersytecie Zielonogórskim opracowany został przewodnik Europejskiego

D I A R I U S Z
W ostatnim okresie ukazały się nowe akty prawne,
które mogą zainteresować jednostki organizacyjne
uczelni oraz jej pracowników.
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U.03.141.1364).
Rozporządzenie MENiS z dnia 13 czerwca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
standardów nauczania dla poszczególnych kierunków
studiów i poziomów kształcenia (Dz.U.03.144.1401).
Rozporządzenie MENiS z dnia 19 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania
odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu
studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub
kredytobiorcę (Dz. U. 03.156.1519). Wysokość miesięcznej raty lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych na
rok akademicki 2003/2004 została ustalona na 460 zł.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogło-
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Systemu Transferu Punktów (ECTS) ECTS Information
Package. W ramach programu SOCRATES/Erasmus
Komisja Europejska przyznała naszej uczelni grant
w wysokości 2000 € na ten cel. Środki finansowe zostały
przeznaczone na opracowanie i ujednolicenie systemu
dla całej uczelni, koszty tłumaczenia na język angielski,
edycję oraz zakup materiałów niezbędnych do dystrybucji ECTS. ECTS Information Package zawiera:
S opis warunków studiowania na UZ,
S zasady przyjęcia na studia,
S sposoby zaliczania przedmiotów,
S system oceniania,
S opis wszystkich wydziałów,
S kierunki prowadzonych badań,
S siatki przedmiotów wraz z punktacją ECTS.
Informator jest dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – na nośniku CD-ROM
w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz na stronie
http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/stypendialne/ects_pl.ht
ml
Ponieważ jest to system elastyczny, wszelkie zmiany
w siatce przedmiotów i związanej z nim punktacji będą
aktualizowane na stronach internetowych. Uwagi dotyczące ECTS proszę kierować do kierownika Działu
Współpracy z Zagranicą (Kinga Włoch, tel. (328) 3293,
e-mail: K.Wloch@dwz.uz.zgora.pl).
Kinga Włoch
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szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia
obronnego studentów i studentek (Dz.U.03.174.1686).
Znaleźć w nim można zagadnienia dotyczące sposobu
przeprowadzania przysposobienia obronnego wśród
studentów, program takiego przysposobienia, skład komisji egzaminacyjnej, zakres wiedzy objętej egzaminem.
Rozporządzenie MENiS z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie
w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.
U.03.178.1741).
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań
Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie
regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań
Naukowych (Dz.U.03.181.1778).
Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o wypowiedzeniu
Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności
dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
(Dz.U.03.183.1787).
Magdalena Sobczak-Lorens, Dział Organizacyjno-Prawny

