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INSTRUKCJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

publiczne udostępnianie in-

formacji  

nr WKPiI/I12/2016 wydanie I 

z dnia: 14.06.2016 r. ważna od: 1.09.2016 r. 

Opracowanie: Prodziekani ds. Studenckich 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI 

 

CEL INSTRUKCJI 

Uregulowanie zasad publicznego udostępniania informacji przez WH-S oraz określenie 

form ich prezentacji, aktualizacji, a także osób odpowiedzialnych za ich jakość oraz pu-

bliczne udostępnienie. 

ZAKRES INSTRUKCJI 

Instrukcja określa rodzaj publikowanych informacji, miejsce i termin ich publikacji oraz 

osobę lub osoby odpowiedzialne za terminową publikację. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, 

2. Prodziekan ds. Nauki, 

3. Prodziekani ds. Studenckich  

4. Kierownik i pracownicy dziekanatu WHS, 

5. Sekretarze katedr, 

6. Opiekunowie kół naukowych, 

7. Wydziałowy Koordynator ds. programu ERASMUS+, 

8. Wydziałowy Koordynator ds. osób niepełnosprawnych. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH INSTRUKCJI 

Wydział Humanistyczno-Społeczny oraz poszczególne jego jednostki udostępniają pu-

blicznie informacje zgodnie z agendą zawartą w załączniku nr 1. 

 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

------------------- 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Agenda upubliczniania informacji na WHS (załącznik nr 1).  
 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf
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Załącznik nr 1 

MIEJSCE PUBLIKACJI RODZAJ PUBLIKACJI TERMIN PUBLIKACJI 
OSOBA/OSOBY ODPOWIE-

DZIALNE 

strona internetowa wydziału 

dyżury dziekanów 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Kierownik dziekanatu 

godziny pracy dziekanatu 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Kierownik dziekanatu 

Wydziałowy system zapewniania 

jakości kształcenia (aktualne wy-

dania procedur i instrukcji) 

aktualizacja na bieżąco (po 

zmianach) 

Przewodniczący Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia 

komisje wydziałowe – skład i za-

dania 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 
Kierownik dziekanatu 

schemat obiegu dokumentów oraz 

wzory dokumentów związanych z 

realizacją programu ERASMUS+ 

dla studentów 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 

Wydziałowy Koordynator ds. 

programu ERASMUS+ 

informacje o kołach naukowych 

działających na WH-S (w tym imię 

i nazwisko opiekuna, krótka cha-

rakterystyka koła, terminy spo-

tkań) 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Opiekunowie kół naukowych 

informacje dla osób niepełno-

sprawnych studiujących na WH-S 

aktualizacja na bieżąco (po 

zmianach) 

Wydziałowy Koordynator ds. 

osób niepełnosprawnych 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


                                                         

 

 

3 
 

MIEJSCE PUBLIKACJI RODZAJ PUBLIKACJI TERMIN PUBLIKACJI 
OSOBA/OSOBY ODPOWIE-

DZIALNE 

informacje dotyczące działalności 

naukowej (w tym realizowane ba-

dania statutowe oraz możliwość 

ubiegania się o finansowanie ba-

dań naukowych) 

aktualizacja na bieżąco (po 

zmianach) 

Prodziekan ds. nauki i współ-

pracy zewnętrznej 

strony www katedr 

dyżury pracowników 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Sekretarze katedr 

programy (uproszczone) i plany 

zajęć 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Sekretarze katedr 

regulaminy oraz zasady odbywania 

praktyk studenckich 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 
Sekretarze katedr 

aktualna oferta edukacyjna 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 
Sekretarze katedr 

system eHMS – wirtualny dzieka-

nat 
sylabusy 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Prodziekani ds. studenckich 

tablice ogłoszeniowe dziekanatu 

WHS 

dyżury dziekanów 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Pracownicy dziekanatu 

godziny pracy dziekanatu 
przed rozpoczęciem roku aka-

demickiego  
Pracownicy dziekanatu 

plany zajęć 
po zakończeniu optymalizacji 

planów w danym semestrze 
Pracownicy dziekanatu 

harmonogram roku akademickiego 
przed rozpoczęciem roku aka-

demickiego 
Pracownicy dziekanatu 

ogłoszenia dla studentów wyda-

wane przez Prodziekanów 
aktualizacja na bieżąco Pracownicy dziekanatu 

ogłoszenia dla studentów wyda-

wane przez kierownika dziekanatu 
aktualizacja na bieżąco Pracownicy dziekanatu 
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MIEJSCE PUBLIKACJI RODZAJ PUBLIKACJI TERMIN PUBLIKACJI 
OSOBA/OSOBY ODPOWIE-

DZIALNE 

aktualna oferta edukacyjna 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 
Pracownicy dziekanatu 

Zarządzenia Rektora dotyczące 

spraw studenckich 
aktualizacja na bieżąco Pracownicy dziekanatu 

tablice ogłoszeniowe katedr 

dyżury pracowników 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Sekretarze katedr 

programy (uproszczone) i plany 

zajęć 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym semestrze 
Sekretarze katedr 

ogólne zasady odbywania praktyk 

studenckich 

przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 
Sekretarze katedr 

aktualna oferta edukacyjna 
przed rozpoczęciem zajęć w da-

nym roku akademickim 
Sekretarze katedr 

 


