
Zarządzenie  
Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 1/2010 
 z 21 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie: zasad i trybu wprowadzenia Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Label 

(European Credit Transfer and Accumulation System) w Politechnice Gdańskiej. 
 
Celem stworzenia uniwersalnych ram, które ułatwią mobilność i elastyczność kształcenia oraz 
zapewnią uznawanie kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego zarządza się, co 
następuje: 

 
1. Powołuję zespół ds. przygotowania założeń i dokumentacji systemu ECTS Label oraz audytu jego 

funkcjonowania w składzie: 
a. dr inż. Sylwia Sobieszczyk, prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. kształcenia – 

przewodnicząca zespołu, 
b. mgr Barbara Zaleska, kierownik Działu Zarządzania Jakością, 
c. mgr Agnieszka Siemieniuk, referent w Dziale Zarządzania Jakością, 
d. mgr inż. Agnieszka Krysiak, kierownik Działu Kształcenia i Realizacji Dydaktyki, 
e. mgr inż. Michał Nowacki, specjalista w Centrum Usług Informatycznych, 
f. dr Magdalena Popowska, prodziekan ds. międzynarodowych Wydziału Zarządzania  

i Ekonomii. 
2. Ustalam następujące zadania zespołu: 

a. opracowanie założeń i harmonogramu wprowadzania systemu ECTS Label w Politechnice 
Gdańskiej, 

b. opracowanie wzorów dokumentacji systemu ECTS Label, 
c. przedkładanie prorektorowi ds. kształcenia i rozwoju wzorów dokumentów do 

zatwierdzenia, 
d. okresowy audyt funkcjonowania systemu ECTS Label na wydziałach i w centrach 

dydaktycznych. 
3. Zobowiązuję dziekanów i dyrektorów centrów dydaktycznych do: 

a. wyznaczenia osób kierujących wdrażaniem systemu ECTS Label, 
b. zobowiązania kierowników katedr i nauczycieli akademickich do opracowania dokumentów 

określonych przez system ECTS Label, w tym zwłaszcza kart przedmiotów w języku 
polskim i angielskim, w określonym zakresie i czasie, 

c. współdziałania z zespołem we wszelkich działaniach podejmowanych za aprobatą prorektora 
ds. współpracy i programów międzynarodowych i/lub prorektora ds. kształcenia i rozwoju. 

4. Nadzór nad funkcjonowaniem zespołu sprawują: 
a. prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych w zakresie ogólnej kontroli 

i aprobaty działań zespołu, zwłaszcza odnoszących się do wydziałów i centrów 
dydaktycznych, 

b. prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, 
w zakresie merytorycznej oceny programu i wyników pracy zespołu jako elementu jakości 
kształcenia. 

5. Zespół zostaje powołany z dniem podpisania niniejszego zarządzenia na okres do 31 sierpnia  
2012 roku.  
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prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 
prof. zw. PG 


