
Fizyka wobec wyzwa! XXI wieku 
Wydzia" Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Zarz!dzenie nr 2 Kierownika Projektu „Fizyka wobec wyzwa" XXI wieku" 

z dnia 2 stycznia 2012 roku 

w sprawie wymaga" merytorycznych sprawozdania z wizyty studyjnej 

§ 1 
W zwi#zku z realizacj# projektu POKL.04.01.01-00-150/09-01, zgodnie z zaleceniami Prodziekana ds. studenckich 

Wydzia"u Fizyki dr hab. Andrzeja Wysmo"ka, prof. UW, wprowadza si$ wytyczne dotycz#ce zakresu informacji, 

które powinno zawiera% sprawozdanie merytoryczne z wizyty studyjnej. 

§ 2 
Zarz#dzenie wchodzi w  ycie z dniem 3 stycznia 2012 roku. 
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A Wydzia" Fizyki 
Fizyka wobec wyzwa! XXI wieku J F Uniwersytetu Warszawskiego 

Za"#cznik nr 1 
do Zarz#dzenia nr 2 Kierownika Projektu 

„Fizyka wobec wyzwa! XXI wieku" 
z dnia 2 stycznia 2012 roku 

w sprawie wymaga! merytorycznych 
do sprawozdania z wizyty studyjnej 

Wymagania dotycz!ce sprawozdania z wizyty studyjnej 

Wymagania merytoryczne: 

Sprawozdanie z wizyty studyjnej powinno zawiera% m.in. poni sze zagadnienia: 

1. Metody rozwi#zywania problemów zwi#zanych z dostosowaniem programów studiów do systemu 

bolo!skiego, czyli jak dziel# program na I i II stopniu studiów; Jakie przedmioty zostawiaj# na I stopniu. 

Np. mechanika kwantowa czy jest na I czy na II stopniu studiów, jak jest to w odniesieniu do 

zaawansowanych laboratoriów; 

2. Jak jest zorganizowany dost$p studentów do ró nego rodzaju zaj$% , tzn. jakie i ile maj# obowi#zkowych, a 

jakie i ile do wyboru; 

3. Czy s# organizowane zaj$cia dodatkowe, kursy wyrównawcze, dokszta"caj#ce, itp. 

4. Jak s# organizowane sta e i praktyki dla studentów w o&rodkach zewn$trznych (np. laboratoriach czy 

piywatnych firmach), czy te praktyki s# p"atne czy bezp"atne; 

5. Jak wygl#da organizacja pracowni studenckich, na jakich latach s# prowadzone i o jakim stopniu trudno&ci, 

czy te pracownie s# na uczelni czy na zewn#trz; 

6. Jak zorganizowana jest wymiana z zagranic# , czy s# programy studiów w j$zyku angielskim, i na jakim 

poziomie (czy ju   od I stopnia, czy dopiero na II stopniu studiów); 

7. Czy s# organizowane specjalne kursy j$zykowe dla studentów zagranicznych; 

8. Czy uczelnia prowadzi akcje promocyjne, zach$caj#ce potencjalnych kandydatów na studia z innych 

krajów do studiów w"a&nie na tej uczelni; 

9. Jaki jest system finansowania uczelni i poszczególnych kierunków; czy uczelnia musi co jaki& czas 

wyst$powa% do w "a&ciwego ministerstwa o zgod$ na prowadzenie danego kierunku studiów, czy uczelnia 

ma pe"na autonomi$ w tym zakresie; 

10. Kwestie odp"atno&ci za studia (np. czy jest wpisowe, czy p"aci si$ za powtarzanie roku, egzaminu, 

studiowanie równolegle na drugim kierunku, itp.); 

1 1. Mechanizmy przyznawania punktów ECTS za konkretne zaj$cia; 

Oraz wszystkie inne nie wymienione powy ej kwestie, a dotycz#ce systemu kszta"cenia, które wydaj# si$ inne ni  

nasze na Uniwersytecie. 

Wymagania techniczne: 

Sprawozdanie z wizyty studyjnej powinno by% napisane w j#zyku polskim, obj$to&% do 3 stron A-4, czcionka 

Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, loga KL, UW, UE. 

Zapozna "em/ "am si$ 

(data, podpis uczestnika) 
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