
Uchwała nr 196 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 27 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r.  

w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 67 ust 1– 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 487, z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu 

transferu i akumulacji punktów w Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie wprowadza się zmiany: 

1) w § 2: 

a)ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Czynności związane z opracowaniem lub modyfikacją programów studiów z przypisanymi 

do zajęć punktami ECTS dla studiów na danym kierunku/dla studiów doktoranckich 

w dyscyplinie naukowej (bez zmiany efektów uczenia się) wykonują komisje programowe. 

Modyfikacje w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej dokonuje dyrektor Szkoły 

Doktorskiej w porozumieniu z radą Szkoły Doktorskiej. Zmiany punktów ECTS w programach 

studiów muszą być zaopiniowane przez wydziałowego koordynatora ECTS.”  

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:  

„12. Dziekan wydziału powołuje wydziałowego koordynatora ECTS, który jest 

odpowiedzialny za: 

 wprowadzanie oraz przestrzeganie zasad i procedur ECTS na wydziale, 

 udzielanie informacji studentom/doktorantom/słuchaczom oraz pracownikom uczelni 

nt. systemu ECTS na wydziale, 

 monitorowanie rzeczywistego nakładu pracy studenta/doktoranta/słuchacza niezbędnego 

do uzyskania efektów uczenia się przypisanych do zajęć, 

 opiniowanie przypisanych punktów ECTS do planów studiów wynikających z modyfikacji 

lub tworzenia nowych programów studiów na kierunku, 



 

 informowanie komisji programowej, z powiadomieniem Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, o niezgodności przypisanych punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy 

studenta/ doktoranta/słuchacza.” 

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

„13. Rektor, na wniosek prorektora ds. kształcenia, powołuje uczelnianego koordynatora 

ECTS, który: 

 przy współpracy z wydziałowymi koordynatorami ECTS opracowuje jednolite wytyczne 

systemu ECTS,  

 nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie w uczelni, 

 na wniosek Senackiej komisji ds. dydaktyki opiniuje przypisane punkty ECTS do planów 

studiów wynikających z modyfikacji lub tworzenia nowych programów studiów 

na kierunku, 

 opiniuje odwołania studenta/ doktoranta od decyzji o nieuznaniu efektów uczenia się 

uzyskanych poza macierzystą jednostką;”. 

2) w § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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