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CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z okresową oceną zasobów 

materialnych uczelni w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej.  

ZAKRES PROCEDURY  

Procedura dotyczy warunków, w jakich realizowany jest proces dydaktyczny na studiach 

prowadzonych przez Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego; 

2. Prodziekan ds. Studenckich 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej 

4. Kierownik studiów podyplomowych 

5. Wydziałowa Komisji ds. Jakości Kształcenia 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

1. Weryfikacja zasobów materialnych Wydziału Humanistyczno-Społecznego jest 

przeprowadzana przynajmniej raz w roku – najlepiej po zakończeniu danego roku 

akademickiego, aby pozyskane informacje mogły posłużyć do wprowadzenia 

koniecznych zmian jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w kolejnym roku. 

2. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyznacza skład zespołu 

ds. oceny. Jego członkami są przedstawiciele WKJK: pracownik naukowo-

dydaktyczny z ramienia WZOJK, przedstawiciel studentów i przedstawiciel 

pracowników administracji zajmujący się obsługą procesu kształcenia.  

3. Zespół pozyskuje – w drodze rozmowy – informacje od kierowników i sekretarzy 

katedr oraz losowo wybranych studentów różnych kierunków (w przypadku studiów 

podyplomowych – kierownika tych studiów i wybranych słuchaczy).  

4. Z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół. Wyniki oceny przedstawiane są 

na zebraniu WKJK, która podejmuje decyzję w zakresie ewentualnych interpelacji 

składanych do Dziekana WHS, względnie – w uzasadnionych przypadkach – przez 

Dziekana do Prorektora ATH ds. Kształcenia, kanclerza uczelni, dyrektora biblioteki 

itd. 

5. Zasady korzystania z majątku Akademii Techniczno-Humanistycznej do celów 
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dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych określają ogólnouczelniane 

przepisy. 

6. Wzór protokołu stanowi załącznik 1.  

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ  

 Uczelniana Księga Jakości 

 Uchwała nr 1070/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów wyższych Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 Uchwała nr 1069/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z 21 IV 

2015 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej 

 Regulamin gospodarowania infrastrukturą badawczą w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej z 24 III 2015 r. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór protokołu z oceny (Załącznik nr 1) 
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Załącznik nr 1 

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY OCENY  

WARUNKÓW LOKALOWYCH I ZASOBÓW MATERIALNYCH  

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DYDAKTYKI  

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYM ATH  

 

1. Warunki lokalowe 

a) opis ogólny: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) charakterystyka szczegółowa: 

sale dydaktyczne 

audytoria audiowizualne (120-osobowe)  

audytoria audiowizualne (100-osobowe)  

sale audytoryjne (70-osobowe)  

sale audytoryjne (50-osobowe)  

laboratoria językowe  

laboratoria komputerowe  

sale gimnastyczne/hale sportowe*   

*Część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się poza kampusem, w ramach sekcji sportowych. W tej sytuacji należy opisać, 

gdzie – stadniny koni, baseny itd. 

2. Wyposażenie katedr 

a) charakterystyka ogólna: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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b) opis szczegółowy: 

SPRZĘT I MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE PROCES DYDAKTYCZNY – 

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYPOSAŻENIU KATEDRY …………………………… 

projektor  odtwarzacz CD  

ekran przenośny  komputer stacjonarny  

telewizor  laptop  

odtwarzacz DVD  tablica multimedialna   

odtwarzacz VHS  flipchart  

kserokopiarka  
drukarka/urządzenie 

wielofunkcyjne 
 

inne: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

sugestie kierownika i sekretarza katedry: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

sugestie studentów: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SPRZĘT I MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE PROCES DYDAKTYCZNY – 

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYPOSAŻENIU KATEDRY …………………………… 

projektor  odtwarzacz CD  

ekran przenośny  komputer stacjonarny  

telewizor  laptop  

odtwarzacz DVD  tablica multimedialna   

odtwarzacz VHS  flipchart  

kserokopiarka  
drukarka/urządzenie 

wielofunkcyjne 
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c) studia podyplomowe 

SPRZĘT I MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE PROCES DYDAKTYCZNY W – 

STUDIA PODYPLOMOWE: ……………………………………………………………… 

projektor  odtwarzacz CD  
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…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zasoby biblioteki i czytelni 

BIBLIOTEKA 

wypożyczalnia1  

czytelnia ogólna  

czytelnia czasopism  

dostęp do baz i zasobów 

zewnętrznych 
 

stanowiska 

komputerowe 
 

  

 

4. Zaplecze gastronomiczne 

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE 

 

 

 

 

 

                                                 
1 W rubrykach powinna znaleźć się charakterystyka dot. księgozbioru, ilości miejsc itd. 
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5. Zaplecze medyczne 

OPIEKA MEDYCZNA 

 

 

 

 

 

6. Uwagi, zalecenia, sugestie 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Przygotował zespół w składzie: 

ZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

nauczyciel akademicki – 

członek WZOJK   

przedstawiciel studentów   

pracownik 

administracyjny   

 

 

Bielsko-Biała, ………………… r. 
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