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1. PREZENTACJA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO 

1.1. Historia powstania Wydziału 

Wydział Humanistyczno-Społeczny został utworzony zgodnie z uchwałą nr 7/2001 Se-

natu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 września 2001 roku. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 

w październiku 2002 roku.  

Pierwszym dziekanem Wydziału została prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna 

(kadencja od 2001 r. do 2008 r.), następnie funkcję piastował prof. zw. dr hab. Emil To-

karz (kadencja od 2008 r. do 2012 r.). Od 2012 roku funkcję dziekana pełni prof. ATH dr 

hab. Marek Bernacki.  

Od początku istnienia Wydziału: 

a. powołano: 

 Zakład Komunikacji Językowej, Translatoryki i Języków Specjalistycznych 

(uchwała Senatu ATH nr 400/10/III/2007 z 12 października 2007 r.), 

 Zakład Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej 

(uchwała Senatu ATH nr 461/10/IV/2008 z 17 października 2008 r.), 

 Katedrę Iberystyki (uchwała Senatu ATH nr 466/10/IV/2008 z 17 października 

2008 r.), 

 Katedrę Językoznawstwa Stosowanego (uchwała Senatu ATH nr 539/06/IV/2009 

z 19 czerwca 2009 r.), 

 Katedrę Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej 

(uchwała Senatu ATH nr 583/11/IV/2009 z 20 listopada 2009 r.), 

 Katedrę Literatury i Kultury Polskiej (uchwała Senatu ATH nr 582/11/IV/209 

z 20 listopada 2009 r.), 

 Katedrę Pedagogiki, Psychologii i Antropologii (Uchwała Nr 350/12/III/2006 Se-

natu Akademii Techniczno-Humanistycznej z 22 grudnia 2006 roku) 

 Katedrę Pedagogiki i Psychologii (Uchwała nr 708/02/IV/2011 Senatu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z 22 lutego 2011 roku) 

 Katedrę Pedagogiki (Uchwała nr 842/09/V/2012 Senatu Akademii Techniczno-

Humanistycznej z 25 września 2012 roku) 

b. zlikwidowano 

 Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Humanistycznych oraz 

Zakład Komunikacji Językowej, Translatoryki i Języków Specjalistycznych 

(uchwała Senatu ATH nr 465/10/IV/2008 z 17 października 2008 r.), 
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 Zakład Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej 

(uchwała Senatu ATH nr 580/11/IV/2009 z 20 listopada 2009 r.), 

 Katedrę Polonistyki (uchwała Senatu ATH nr 581/11/IV/2009 z 20 listopada 

2009 r.), 

 Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka (uchwała Senatu ATH 

nr  684/11/IV/2010 z 23 listopada 2010 r.), 

 Katedrę Pedagogiki, Psychologii i Antropologii (Uchwała Nr 350/12/III/2006 Se-

natu Akademii Techniczno-Humanistycznej z 22 grudnia 2006 roku)  

 Katedrę Pedagogiki i Psychologii (Uchwała nr 708/02/IV/2011 Senatu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z 22 lutego 2011 roku)  

Obecnie Wydział Humanistyczno-Społeczny jest jednym z pięciu wydziałów Akademii, 

na którym prowadzone jest kształcenie na trzech kierunkach: filologia polska, filologia 

(angielska, hiszpańska, słowiańska) i pedagogika.  

 

1.2.  Opis wydziału 

Wydział Humanistyczno-Społeczny jest jednym z pięciu wydziałów Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Celem władz wydziału jest wzmacnianie roz-

woju naukowego własnej kadry, inwestowanie w najzdolniejszych absolwentów przeja-

wiających ambicje naukowe, dbałość o zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia 

na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów, a także systematyczne zwiększanie stop-

nia umiędzynarodowienia procesu kształcenia i prowadzenia prac naukowo-badawczych, 

czego wyrazem jest coraz bardziej ożywiona wymiana międzynarodowa pracowników i 

studentów w ramach unijnego programu Erasmus+. Poza podstawową misją edukacyjną 

i naukowo-badawczą, Wydział Humanistyczno-Społeczny dąży do efektywnej współ-

pracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym, zabiegając o opinie interesariu-

szy zewnętrznych w sprawie tworzenia programów kształcenia dostosowanych do real-

nych potrzeb rynku pracy. Ponadto władze wydziału zabiegają o coraz większą integrację 

środowiska akademickiego z przedstawicielami środowiska humanistycznego i społecz-

nego Bielska-Białej i całego regionu Podbeskidzia.  

1.3. Struktura organizacyjna Wydziału (w tym charakterystyka Katedr) 

1.3.1. Władze Wydziału 

Wydziałem kieruje dziekan we współpracy z prodziekanami. Kadencja kolegialnych 

i jednoosobowych organów Akademii trwa cztery lata. Dziekan i prodziekani nie mogą 
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być wybierani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie 

kadencje. Funkcję dziekana WHS pełni obecnie dr hab. prof. ATH Marek Bernacki, na-

tomiast Prodziekanem ds. Studenckich jest dr Justyna Wojciechowska, Prodziekanem ds. 

Studenckich i Promocji Wydziału Humanistyczno-Społecznego jest dr Robert Pysz, z ko-

lei funkcję p.o. Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej sprawuje dr Joanna 

Skibska. 

 

1.3.2. Jednostki organizacyjne Wydziału 

Organizacja Wydziału została przedstawiona na schemacie nr 1. 

 

Schemat nr 1. Jednostki organizacyjne Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

Źródło: opracowanie własne 
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KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA 

 

Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji 

Kierownik: prof. zw. dr hab. Tomasz Stępień 

W zakres zainteresowań naukowych wchodzą następujące obszary problemowe: 

 współczesne teorie językoznawcze, badanie odmian funkcjonalnych języka pol-

skiego, współczesny dyskurs religijny,  

 problematyka komunikacji medialnej; kulturowe i językowe mechanizmy re-

klamy, promocji i public relations; problematyka konstruowania komunikacyjnego 

wizerunku firm i instytucji, 

 teoria komunikacji, historia i teoria mediów, 

 metodyka kształcenia językowego. 

Główne kierunki badań: 

Komunikacja społeczna dawniej i dziś. 

Badania prowadzone przez pracowników katedry dotyczą zróżnicowanych praktyk spo-

łecznego komunikowania, konstytuujących kulturową rzeczywistość. Podstawowym ob-

szarem badań są zróżnicowane czasowo i przestrzennie praktyki społecznego komuniko-

wania oraz komentujące je teorie komunikacji.  

Wyodrębnionym obszarem badawczym – kompatybilnym ze specjalnością studiów pro-

wadzonych przez katedrę – jest projektowanie komunikacji (communication design). Za-

dania badawcze w tym zakresie dotyczą kreowania wizerunku firm i instytucji oraz spo-

sobów projektowania ich zewnętrznych i wewnętrznych relacji komunikacyjnych. Na-

mysłowi badawczemu podlegają również kwestie dotyczące brandingu oraz problema-

tyka dyskursów i praktyk promocji (public relations, reklama komercyjna, społeczna i 

polityczna). 

Powiązanie badań realizowanych w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji z prowadzo-

nymi specjalnościami na kierunku filologia polska: wiedza z zakresu teorii i praktyki ko-

munikacji, wiedza o technologicznym i antropologicznym sposobie oddziaływania prze-

kazu multimedialnego, o projektowaniu wizerunku organizacji/instytucji/firmy/ oraz we-

wnętrznych i zewnętrznych relacjach komunikacyjnych stanowi podstawy specjalności 

oferowanych i prowadzonych przez Katedrę Teorii i Praktyk Komunikacji (medialna, 

medialna z podstawami dziennikarstwa). 
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Katedra Literatury i Kultury Polskiej 

Kierownik: prof. zw. dr hab. Anna Węgrzyniak 

W zakres zainteresowań naukowych wchodzą następujące obszary problemowe: 

 historia literatury XIX i XX wieku i współczesne teorie badań literackich, 

 współczesne życie literacko-artystyczne w Polsce, 

 hermeneutyczna interpretacja utworów literackich, 

 literatura i kultura regionu Podbeskidzia i pogranicza polsko-słowacko-czeskiego, 

 teoria literatury i kultury,  

 krytyka feministyczna i badania genderowe, 

 metodyka nauczania języka i literatury polskiej. 

Główne kierunki badań: 

1. Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popular-

nej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka lite-

racka, metodyka nauczania, regionalistyka). 

2. Literatura dawnych epok czytana dzisiaj.  

 

KIERUNEK FILOLOGIA  
 

Katedra Anglistyki 

Kierownik: dr hab. Maria Korusiewicz 

Działalność naukowa Katedry Anglistyki ATH w Bielsku-Białej koncentruje się na 

następujących zagadnieniach: 

 metodyka nauczania języka angielskiego jako języka drugiego (obcego) (szczegó-

łowe zagadnienia badawcze to m.in.: świadomość językowa nienatywnych nauczy-

cieli języka obcego; badanie potencjału wideokonferencji jako narzędzia pozwala-

jącego na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej wśród uczących się języka ob-

cego/drugiego; osobowość i inteligencja emocjonalna a postrzeganie i wyrażanie 

emocji w języku obcym), 

 językoznawstwo (szczegółowe zagadnienia badawcze to m.in.: konstrukcje z per-

spektywy gramatyki kognitywnej wyrażone w języku angielskim w przekładzie 

polsko-angielskim; badanie dyskursu w kontekście mediów elektronicznych), 

 przekład (szczegółowe zagadnienia badawcze to m.in.: list do wydawcy. Analiza 

kontrastywna gatunku jako narzędzia perswazji w języku polskim i angielskim), 

 literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie, 
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 historia i kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (szczegółowe zagad-

nienia badawcze to m.in.: geometrie przemocy według Rene Gerarda). 

 

Katedra Iberystyki 

p. o. Kierownika: dr Adriana Jastrzębska  

Kadrę katedry tworzą pracownicy specjalizujący się w obszarze badań literaturoznaw-

czych i iberoamerykańskich, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa. 

W zakresie działalności naukowo-badawczej realizowane są następujące zadania badaw-

cze:  

 oralność i piśmienność w kulturach dawnych i współczesnych, 

 etyka i etykieta w pracy tłumacza i jej znaczenie w dydaktyce przekładu, 

 dezambiguacja semantyczno-syntaktyczna wybranych hiszpańskich czasowników ru-

chu na potrzeby tłumaczenia automatycznego, 

 komunikacja w kulturze, kultura w komunikacji, 

 literatura faktu, nowa powieść kryminalna a paradygmat narco: najnowsza literatura 

w Ameryce Łacińskiej i jej recepcja na świecie. 

 

Katedra Studiów Środkowoeuropejskich 

p. o. Kierownika: dr Przemysław Brom 

Pierwszym polem działalności międzynarodowego zespołu wykładowców jest dydaktyka 

bloku przedmiotów przygotowujących warsztat filologiczny studentów w zakresie teorii 

i praktyki językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i przekładoznawczej na 

poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia sło-

wiańska, specjalizacja (do wyboru): czeski, chorwacki, słoweński lub rosyjski języki biz-

nesu oraz na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność: filo-

logia słowiańska. 

Drugie pole działań pracowników katedry to działalność naukowo-badawcza koncentru-

jąca się wokół poniższych zagadnień ogólnych:  

 rozwój języków słowiańskich w kontekście przemian społeczno-politycznych 

końca XX i początku XXI wieku, 

 słowotwórstwo – semantyka – składnia w (słowiańskim) systemie językowym, 

 słowiańszczyzna w kontekście wielokulturowości Unii Europejskiej, 

 słowiańszczyzna wobec tendencji integracyjnych Unii Europejskiej, 
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 metamorfozy gatunków literackich na obszarze krajów środkowoeuropejskich,  

 literatury i kultury słowiańskiego obszaru językowego, 

 komunikacja w glottodydaktyce, 

 tekst literacki w glottodydaktyce. 

Zakres badań naukowych poszczególnych pracowników Katedry skupia się szczególnie 

na następujących zagadnieniach: 

 językoznawstwo - języki: serbski, chorwacki, macedoński, 

 prawdy o micie i historii w literaturze rosyjskiej, 

 topos władcy w literaturze i kulturze Rosji, 

 teoria literatury słowiańskiej, historia literatury czeskiej i słowackiej, komunikacja 

medialna, retoryka i reklama, 

 literatury południowosłowiańskie i ich kulturowe konteksty, 

 polska polityka bałkańska, historia narodów słowiańskich, 

 kontrastywno-kognitywne badania naukowe poświęcone problemom translacji, in-

terferencjom językowym i jednostkom leksykalnym, używanym w języku czeskim 

i polskim, 

 związki frazeologiczne i idiomatyczne zakorzenione i używane na obszarze cze-

skiego i polskiego obszaru językowego, 

 różnicowanie językowego obrazu świata z uwzględnieniem cech semantycznych 

i konceptualnych własnego języka ojczystego, 

 językoznawstwo południowosłowiańskie, badania dotyczące diaspory molizań-

skich Chorwatów, 

 folklorystyka, lingwo-muzykologia, dialektologia lingwo-muzyczna (pieśniowa), 

białorutynistyka, baltycko-słowiańskie kontakty etnokulturowe, świat Słowian, 

 językoznawstwo kontrastywne (zachodniosłowiańskie), przekład specjalistyczny 

(słowiańsko-słowiański i słowiańsko-niesłowiański, tj. słowiańsko-angielski), 

 leksykologia i leksykografia (badania w zakresie internacjonalizacji języków za-

chodniosłowiańskich pod wpływem języka angielskiego; internacjonalizmy o pod-

stawach grecko-łacińskich w językach słowiańskich), frazeologia, semantyka, prze-

kład tekstów specjalistycznych (język biznesu, język prawny/prawniczy, teksty ad-

ministracyjno-urzędowe), 
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 literaturoznawstwo (przede wszystkim w ujęciu porównawczym) w kontekście teo-

rii przekładu oraz glottodydaktyki, 

 języki specjalistyczne, terminologia w ujęciu porównawczym czesko-polskim, 

przekład specjalistyczny z/na języki czeski/polski. 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA 
 

Katedra Pedagogiki 

Kierownik: prof. dr hab. Irena Adamek 

Działalność naukowo-badawcza Katedry Pedagogiki skupia się na zagadnieniach doty-

czących szeroko pojętej edukacji – od dydaktyki ogólnej oraz pedeutologii, przez meto-

dologię badań pedagogicznych, po kształcenie małych dzieci, również ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Sprofilowane pedagogicznie rozważania teoretyczne i bada-

nia empiryczne dotyczące funkcjonowania dzieci wspierane są podstawami psychologii, 

logopedii, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz filozofii edukacji. Dyscypliny te i pro-

wadzone w ich obszarach prace oraz badania naukowe stanowią uzupełnienie badań pod-

stawowych z zakresu pedagogiki realizowanych przez Katedrę. 

Badania empiryczne podejmowane w ramach działalności Katedry prowadzone są w uję-

ciu interdyscyplinarnym i uwzględniając specyfikę specjalizacji pracowników nauko-

wych tworzą wspólny profil badawczy, na który składają się przede wszystkim: badania 

nad rozwojem dziecka (jego normą i patologią), zagadnienia diagnozy psychopedago-

gicznej, ocena rozwoju mowy i jej terapia, badania psycholingwistyczne okresu rozwo-

jowego, problematyka trudności w uczeniu się. Centralnym obszarem badawczym jest 

dziecko w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym – w tym aspekcie szczególne miej-

sce zajmują zagadnienia komunikacji w procesach dydaktycznych, związki pomiędzy 

wiedzą szkolną a doświadczeniami i wiedzą pozaszkolną dziecka, intelektualne narzędzia 

pracy nauczyciela i dziecka/ucznia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz 

kształcenie i kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji małego dziecka.  

Zainteresowania badawcze pracowników znajdują odzwierciedlenie w profilu publikacji 

naukowych poświęconych głównie dziecku w młodszym wieku szkolnym, w tym z trud-

nościami w uczeniu się, jego potrzebom w przestrzeni przedszkola i szkoły ogólnodo-

stępnej – diagnozie i wspieraniu rozwoju poprzez podejmowanie działań edukacyjno-te-

rapeutycznych uwzględniających procesy indywidualizacji kształcenia. Uzupełnienie ba-
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dań pedagogicznych stanowią w tym obszarze zagadnienia oceny i kształtowania języko-

wego obszaru świata dzieci, szczególnie badania narracyjne oraz edukacja polonistyczna 

dziecka w wieku wczesnoszkolnym.  

Katedra Pedagogiki prowadzi również badania nad komunikacją w procesach dydaktycz-

nych oraz nad zagadnieniami akwizycji językowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

kreatywność dziecka, a także rozumienie znaczeń poszczególnych jednostek językowych. 

Badawcza perspektywa skupia się wokół psycholingwistyki stosowanej oraz aksjolingwi-

styki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia językowego dzieci, akwizycji języko-

wej w kontekście normy rozwojowej i zaburzeń rozwojowych, diagnozy i terapii zabu-

rzeń. W publikacjach pracowników podejmowany jest także problem specyfiki funkcjo-

nowania dziecka w przestrzeni życiowej i rozwojowej, uwarunkowań jego rozwoju i edu-

kacji w zmieniającym się układzie komunikacyjno-kulturowym w aspekcie aktualnych 

kontekstów doświadczania rzeczywistości przez dziecko w pedagogicznym wymiarze. 

Integralną częścią badań nad rozwojem mowy dziecka stanowią także zagadnienia dia-

gnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej.  

Odrębne miejsce zajmują zainteresowania naukowo-badawcze pracowników skupiające 

się na tematyce szeroko rozumianych aspektów funkcjonowania zdrowotnego dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz roli nauczyciela w zakresie diagnozy 

i profilaktyki zagrożeń zdrowotnych wieku rozwojowego. Część prac naukowych po-

święconych jest także pedagogice społecznej, pedagogice rodziny czy zagadnieniom 

etyki w pracy pedagogicznej. 

Prowadzone badania empiryczne w zakresie pedagogiki wspierane są pracami teoretycz-

nymi w zakresie teorii wychowania i kształcenia, dydaktyki, filozofii edukacji, enkultu-

racji, socjalizacji oraz antropologii. Przedmiotem analiz jest sposób funkcjonowania 

dziecka w ujęciu ponowoczesnym, również w aspekcie oddziaływania nowych mediów 

na jego rozwój. 

Katedra prowadzi także intensywną działalność naukowo-badawczą w zakresie edukacji 

artystycznej. Znaczna część badań i prac naukowych poświęcona jest zarówno zagadnie-

niom wychowania estetycznego, jak i kształtowaniu umiejętności dydaktycznych nau-

czycieli w zakresie edukacji muzycznej i plastycznej. 
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1.4. Struktura procesu decyzyjnego i zakres kompetencji na Wydziale  

RADA WYDZIAŁU 

 ustalanie ogólnych kierunków działalności i rozwoju wydziału 

 uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wy-

tycznymi ustalonymi przez Senat ATH, programów studiów, w tym planów studiów 

 uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat ATH, programów kształcenia na stu-

diach podyplomowych, w tym programów i planów studiów oraz programów kursów dokształca-

jących i szkoleń 

 powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz określanie ich składu i zadań 

 przekazywanie dziekanom lub powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które 

nie są ustawowo zastrzeżone dla rad 

DZIEKAN 

 kierowanie gospodarką finansową wydziału w ramach przydzielonych środków 

 reprezentowanie wydziału  na zewnątrz 

 opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju uczelni 

 zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie im, z wyjątkiem posiedzeń, na których 

oceniana jest jego działalność 

 przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ 

 zapewnianie realizacji uchwał senatu, zarządzeń rektora oraz uchwał rady wydziału 

 wyznaczanie zakresu działania prodziekanów 

 powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana 

 kierowanie administracją WHS 

 dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wy-

działu 

 sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału 

 podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału 

 dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału 

 ustalanie szczegółowego planu zajęć prowadzonych na wydziale 

 dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału 

 podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydzia-

łami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi 

 wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w ATH 

 pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonego i opiekuna 

studentów wydziału 

 dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów 

 podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji innych organów 

ATH lub kanclerza 

 występowanie do rady wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora zwyczajnego 

 występowanie, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, z wnioskiem o zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę na inne stanowiska nauczycieli akademickich wydziału 

 występowanie z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowni-

ków jednostek organizacyjnych wydziału 

 organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich 

 co najmniej raz w okresie kadencji składanie rektorowi sprawozdania z realizowanej przez siebie 

polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału 
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 zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, a także występowanie do rektora 

z propozycjami w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących nawiązywania, 

rozwiązywania lub zmian w stosunku pracy w odniesieniu do pracowników niebędących nauczy-

cielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych 

dziekanowi oraz realizowanie zatwierdzonej przez rektora polityki osobowej i płacowej Akademii 

w stosunku do podległych mu pracowników 

 uchylanie lub zmienianie decyzji kierownika podległej jednostki, jeżeli decyzja stoi w sprzeczno-

ści z ustawą, statutem lub narusza ważny interes ATH 

PRODZIEKAN WŁAŚCIWY DS. STUDENCKICH 

 zastępuje Dziekana podczas nieobecności Dziekana i Prodziekana ds. Nauki 

 podpisuje dokumenty, które nie wymagają pełnomocnictw Rektora 

 organizuje i odpowiada za proces dydaktyczny studentów, kontroluje realizację zajęć dydaktycz-

nych, w tym praktyk studenckich 

 podejmuje decyzje w sprawach studenckich 

 sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie spraw studenckich 

 współpracuje z Prodziekanem ds. Nauki i koordynatorami kierunków w przygotowaniach raportów 

i w akredytacji kierunków studiów 

 współpracuje z Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. Studen-

tów, fundacjami ds. studenckich, koordynatorem Erasmusa i innych programów wymiany studenc-

kiej 

 uczestniczy w pracach odpowiednich komisji wydziałowych i senackich 

 odpowiada za proces rekrutacji na studia 

PRODZIEKAN WŁAŚCIWY DS. NAUKI 

 zastępuje Dziekana podczas jego nieobecności, w tym także podpisuj bieżące dokumenty, które 

nie wymagają pełnomocnictw Rektora 

 reprezentuje Dziekana w uczelnianych oraz zewnętrznych spotkaniach, naradach itp. – w przy-

padku nieobecności na nich Dziekana 

 sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie spraw naukowych 

 nadzoruje działalność naukową na WHS 

 inicjuje i wspomaga opracowywanie wniosków o finansowanie działalności naukowo-badawczej 

ze środków krajowych i zagranicznych 

 opracowuje zasady, prowadzi podział środków finansowych przeznaczonych na badania na WHS 

 opracowuje sprawozdania z badań naukowych prowadzonych na Wydziale  

ADMINISTRACJA DZIEKANATU 

w zakresie podstawowej dokumentacji osobowej studentów 

 odbiór od Komisji Rekrutacyjnej dokumentów osób przyjętych na studia oraz założenie teczek 

osobowych; przygotowanie indeksów i legitymacji, prowadzenie rejestrów wydawanych indeksów 

 przygotowanie umów: o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych 

oraz o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne; rozliczanie  studentów z dokonanych opłat 

zgodnie z Regulaminem Studiów oraz obowiązującymi zarządzeniami i uchwałami 

 przygotowanie i wydawanie studentom zaświadczeń studenckich oraz zaświadczeń dla absolwen-

tów i osób skreślonych 

 przedłużanie ważności legitymacji studenckich 

 przygotowywanie dyplomów, odpisów dyplomów oraz suplementów do dyplomów 
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w zakresie wsparcia materialnego studentów  

 przyjmowanie podań w sprawach stypendiów, zakwaterowania w domach studenckich oraz zapo-

móg losowych, a także kontrola kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, w tym 

spełnienia wymagań formalnych 

 obliczenie średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta oraz wylicze-

nie wysokości przysługującego stypendium 

 obliczenie średniej uzyskanych ocen oraz wyliczenie wysokości przysługującego stypendium 

 przekazanie dokumentacji stosownym komisjom i bieżąca współpraca z ich przewodniczącymi 

 wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości otrzymywanego stypendium 

 sporządzanie list wypłat stypendiów i zapomóg, generowanie przelewów 

 prowadzenie ewidencji i dokumentacji studentów korzystających ze stypendiów i zakwaterowa-

nych w domach studenckich 

 sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy materialnej dla studentów 

 stała współpraca z kierownictwem domów studenckich w sprawach zakwaterowania studentów 

 współpraca z samorządem studenckim w zakresie składu komisji stypendialnej 

 opracowanie, w porozumieniu z odpowiednim przewodniczącym, terminarza posiedzeń komisji 

stypendialnej 

 protokołowanie posiedzeń komisji 

 informowanie studentów o decyzjach odpowiednich komisji 

 kontrola zgodności wypłat z decyzjami właściwych komisji 

w zakresie organizacji procesu dydaktycznego 

 wprowadzanie programów studiów do systemu elektronicznej obsługi dziekanatu 

 przygotowanie protokołów zaliczeń i egzaminów; kompletowanie, sprawdzanie i archiwizowanie 

wydruków wypełnianych protokołów 

 przygotowanie i wydanie kart okresowych osiągnięć studenta 

 kontrolowanie zgodności ocen w protokołach z ocenami w indeksach i kartach okresowych osią-

gnięć studenta 

 rejestracja, przechowywanie, wypełnianie (bieżące odnotowywanie w indeksach decyzji dziekana 

dotyczących zaliczenia semestru, wpisów warunkowych, urlopów itp.) i wydawanie indeksów 

 organizacja egzaminów komisyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych egzaminów 

 przyjmowanie podań w sprawach studenckich i przygotowywanie informacji niezbędnych do pod-

jęcia decyzji przez dziekana; archiwizacja decyzji wydanych przez dziekana 

 sporządzanie list studentów, podział na grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne i inne  

 sporządzanie wymaganych sprawozdań związanych z procesem dydaktycznym (POLon, GUS) 

w zakresie egzaminów dyplomowych 

 kontrola kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów związanych z dopuszczeniem stu-

dentów do egzaminu dyplomowego i przebiegiem egzaminu dyplomowego 

 ustalanie listy najlepszych studentów i absolwentów wydziału 

w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej WHS 

 obsługa administracyjna działalności dziekana i prodziekanów 

 bieżąca obsługa dziekanatu – kontakt z innymi jednostkami ATH, pracownikami WHS oraz ob-

sługa interesantów zewnętrznych 

 odbiór oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie korespon-

dencji wychodzącej 

 stała współpraca z sekretariatami katedr 

 merytoryczna współpraca z pełnomocnikami Rektora i Dziekana w zakresie ich kompetencji 

 organizacja posiedzeń Rady Wydziału – przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia przez Radę Wy-

działu, kompletowanie, sprawdzanie i archiwizacja dokumentacji w tym względzie 
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 sporządzanie planów wydatków ogólnowydziałowych, w tym dziekanatu, a także rejestracja wy-

datków ogólnowydziałowych i dziekanatu 

 rejestrowanie, wypisywanie druków na wyjazdy służbowe władz dziekańskich, pracowników ad-

ministracyjnych dziekanatu oraz pełnomocników; rozliczanie kosztów podróży 

 kontrola nad wykorzystaniem druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz informacji niejaw-

nych 

 prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku dziekanatu, 

 współudział w przygotowaniu sprawozdań, raportów związanych z działalnością WHS 

 współorganizacja spotkań studentów i pracowników Wydziału 

 porządkowanie akt archiwalnych oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum 

KIEROWNIK KATEDRY 

 organizowanie działalności naukowo-badawczej 

 dbanie o stały rozwój naukowy pracowników 

 ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom 

 dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów 

 podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu, z wyłączeniem 

spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Akademii lub WHS  

 występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników 

katedry 

 występowanie z wnioskami do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych we wszyst-

kich sprawach dotyczących katedry lub zakładu 

 wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz 

uchwałami i zarządzeniami organów Akademii 

 zarządzanie mieniem katedry oraz dysponowanie środkami finansowymi katedry 

SEKRETARIAT KATEDRY 

sprawy dydaktyki 

 opracowywanie (w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia), aktualizacja i przesyłanie do dzieka-

natu planów zajęć realizowanych w jednostce organizacyjnej wydziału i obciążeń dydaktycznych 

pracowników 

 wprowadzanie korekt w przydziałach zajęć dydaktycznych 

 rezerwacja sal na egzaminy i zaliczenia w okresie sesji egzaminacyjnej, 

 zebranie od promotorów propozycji tematów prac dyplomowych i po akceptacji przez kierownika 

jednostki przekazanie ich (poprzez Dziekanat) na Radę Wydziału 

 prowadzenie rejestru tematów prac dyplomowych i wykazu promotorów prac dyplomowych za-

twierdzonych przez Radę Wydziału oraz rejestru przydzielonych przez dziekana recenzji 

 ustalanie terminów egzaminów dyplomowych oraz składu Komisji Egzaminacyjnej (w porozumie-

niu z kierownikiem katedry) 

 informowanie członków Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie dyplomowym 

 odbiór z dziekanatu podpisanych dokumentów wraz z protokołami egzaminacyjnymi i indeksami 

studentów w dniu obrony 

 przekazanie do dziekanatu wypełnionej dokumentacji po przeprowadzonym egzaminie dyplomo-

wym w terminie do 3 dni roboczych 

sprawy organizacyjne 

 bieżąca obsługa sekretariatu – kontakt z innymi jednostkami Uczelni, pracownikami jednostki or-

ganizacyjnej wydziału i obsługa interesantów zewnętrznych 
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 odbiór oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie korespon-

dencji wychodzącej zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej 

 stała współpraca z kierownikiem dziekanatu 

 merytoryczna współpraca z pełnomocnikami Dziekana w zakresie ich kompetencji 

 sporządzanie planów wydatków jednostki 

 prowadzenie  ewidencji  wydatków jednostki według specyfikacji kosztów i uzgadnianie z kwe-

sturą wysokości poniesionych kosztów 

 rejestrowanie i wypisywanie druków na wyjazdy służbowe pracowników jednostki oraz rozlicza-

nie kosztów podróży 

 prowadzenie rejestru prac naukowo-badawczych wykonywanych w jednostce 

 sporządzanie umów oraz rachunków w ramach tych prac,  

 współudział w przygotowaniu raportów rocznych z realizacji prac naukowych i badawczych oraz 

innych sprawozdań związanych z działalnością jednostki 

 ewidencjonowanie konferencji, w których uczestniczyli pracownicy jednostki oraz wystawianie 

poleceń zapłaty dla kwestury celem dokonania opłaty konferencyjnej 

 prowadzenie zbioru publikacji pracowników  jednostki oraz dostarczanie ich kopii do biblioteki 

 aktualizacja stanu osobowego jednostki w książce teleadresowej 

 przygotowanie umów zleceń oraz umów o dzieło dla osób niebędących etatowymi pracownikami 

uczelni 

 sporządzanie zbiorczego planu urlopów pracowników jednostki 

 prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów oraz składanie informacji w dziekanacie i dziale 

kadr 

 składanie zamówień na artykuły biurowe niezbędne do bieżącej działalności jednostki 

 porządkowanie akt archiwalnych oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum 

 

1.5. System kształcenia na Wydziale 
 

1.5.1. Specjalizacje i specjalności prowadzone na kierunkach 

Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach i specjalnościach: 

 

FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność nauczycielska 

studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) 

Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do nauczania języka 

polskiego w szkole podstawowej. Posiada wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i języ-

koznawstwa oraz solidne podstawy nowoczesnej pedagogiki, psychologii i metodyk na-

uczania. Ma ogólną wiedzę o kulturze współczesnej, umie pisać i redagować teksty użyt-

kowe, może zatem pracować w różnych instytucjach kultury. 

 

Specjalność nauczycielska 

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki);  
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Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do nauczania języka 

polskiego w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie 

humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę li-

teraturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury 

w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania 

działań edukacyjnych. Może także pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism 

i wydawnictw. 

 

Specjalność projektowanie komunikacji (communication design) 

studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) 

Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji communiaction design 

pierwszego stopnia oprócz podstawowego przygotowania w zakresie literaturoznawstwa 

i językoznawstwa posiada wiedzę medioznawczą, zna mechanizmy komunikowania ma-

sowego oraz dysponuje wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi nowoczesnej komunikacji 

publicznej. Dużo wie na temat systemów komunikowania się (rozumianego w różnych 

aspektach i wymiarach), historii, teorii i technologii mediów, zna mechanizmy perswazji, 

retoryki i erystyki, wykorzystuje wiedzę z zakresu kreowania komunikatów i sposobów 

ich prezentacji. Ponadto umie stworzyć teksty informacyjne, publicystyczne i perswa-

zyjne (reklamowe, promocyjne, propagandowe). Potrafi skorzystać z zasad Public Rela-

tions oraz działać zgodnie z prawem (m.in. prasowym) przy budowaniu i upowszechnia-

niu informacji.  

Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w redakcjach prasowych, agencjach reklamo-

wych, pionach promocji i Public Relations firm i korporacji, w instytucjach kultury oraz 

w organizacjach pozarządowych. 

 

Specjalność projektowanie komunikacji (communication design)  

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)  

Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji communiaction design dru-

giego stopnia oprócz przygotowania w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa po-

siada wiedzę z zakresu teorii komunikacji, teorii i historii mediów, współczesnych kon-

cepcji reklamy, public relations, corporate idenity, brandingu, sposobów budowania toż-

samości komunikacyjnej oraz kreowania wizerunku firm i instytucji, metodologii badań 
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komunikacji społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie przygotowania i wdra-

żania rozbudowanych strategii komunikacyjnych w instytucjach różnego typu, zarządza-

nia komunikacją w firmach i instytucjach, szkolenia pracowników przedsiębiorstw, firm 

i urzędów odpowiedzialnych za funkcjonowanie stosunków interpersonalnych, szyb-

kiego dostosowania się do potrzeb rynku w zawodach kreatywnych. 

Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w domach mediowych, w działach PR i mar-

ketingu, w agencjach reklamowych i brandingowych, w redakcjach portali interneto-

wych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja. 

  

Specjalność medialna z podstawami dziennikarstwa  

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) 

Absolwent studiów specjalności medialnej z podstawami dziennikarstwa posiada przy-

gotowanie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, posiada wiedzę medioznaw-

czą, zna mechanizmy związane z procesem komunikowania masowego oraz podstawy 

nowoczesnego dziennikarstwa. Posiada pogłębioną wiedzę na temat historii, teorii i tech-

nologii mediów, zna mechanizmy perswazji, retoryki i erystyki. Umie stworzyć tekst 

dziennikarski (informacyjny, publicystyczny) oraz perswazyjny (reklamowy, promo-

cyjny, propagandowy). Zna gatunki dziennikarskie i zasady Public Relations oraz pod-

stawy prawa prasowego i etyki dziennikarskiej.  

Studia drugiego stopnia, oprócz praktyki (np. serwis informacyjny, kampania promo-

cyjna, sondy uliczne), dają solidne przygotowanie teoretyczne (teorie językoznawcze 

i medioznawcze), służą budowaniu własnego warsztatu medioznawcy.  

Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w redakcjach prasowych, agencjach reklamo-

wych, pionach promocji i Public Relations firm i korporacji, w instytucjach kultury oraz 

w organizacjach pozarządowych.  

 

FILOLOGIA 

Specjalność filologia angielska 
 

Specjalizacja nauczycielska 

studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)  

Oferta programu studiów na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, 

specjalizacja nauczycielska skierowana jest do osób, które chcą nabyć podstawowe 

kompetencje specjalistyczne w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. 



19 

 

 

Po uzyskaniu tytułu licencjata studenci są przygotowani do nauczania języka 

angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Ponadto, w ramach 

studiów, studenci nabywają podstawowe kompetencje w zakresie literatury, kultury 

i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie 

językoznawcze. 

Absolwent specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę 

z zakresu: 

 nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języka angiel-

skiego, 

 podstaw nowoczesnej pedagogiki i psychologii, 

 literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, 

 językoznawstwa. 

Absolwent dysponuje umiejętnościami w zakresie: 

 praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie C1, 

 nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, 

 realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań placówki eduka-

cyjnej. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalizacji nauczycielskiej otrzymuje tytuł 

zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach 

drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach 

studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach 

magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system 

kształcenia uniwersyteckiego.  

Ponadto, studia licencjackie na specjalności filologia angielska pozwalają na podjęcie 

pracy zawodowej w dziedzinach i instytucjach wymagających aktywnej znajomości 

języka angielskiego oraz orientacji w kulturze i realiach krajów obszaru anglojęzycznego. 

Ukończenie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego pozwala 

uzyskać dyplom umożliwiający podjęcie pracy nauczyciela języka angielskiego w 

przedszkolach i szkołach podstawowych. 

 

Specjalizacja translacja 

studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) 
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Oferta programu studiów na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, 

specjalizacja translacja skierowana jest do osób, które poza podstawowymi 

kompetencjami w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego pragną uzyskać 

specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu translacji pisemnej, ustnej 

(symultanicznej i konsekutywnej) i audiowizualnej.  

Absolwent specjalności translacja studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę 

w zakresie: 

 literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego  

 językoznawstwa 

 teorii i praktyki przekładu 

Absolwent dysponuje umiejętnościami w zakresie: 

 praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie C1, 

 językoznawstwa, 

 literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, 

 praktycznych i teoretycznych kompetencji z zakresu translacji pisemnej i ustnej 

(symultanicznej i konsekutywnej). 

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalizacji translacji otrzymuje tytuł zawodowy 

licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia 

w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów 

podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w 

krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia 

uniwersyteckiego.  

Studia licencjackie na specjalności filologia angielska pozwalają na podjęcie pracy 

zawodowej w dziedzinach i instytucjach wymagających aktywnej znajomości języka 

angielskiego oraz orientacji w kulturze i realiach krajów obszaru anglojęzycznego. 

Absolwent może pracować w oraz dla biur tłumaczeń, w wydawnictwach, w redakcjach 

prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, a także wszędzie 

tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w 

mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych kompetencji 

translacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych. 

 

Specjalizacja nauczycielska 

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) 
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Oferta programu studiów na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjali-

zacja nauczycielska skierowana jest do osób, które chcą rozwijać i doskonalić swój 

warsztat pracy nauczyciela anglisty. Nabyta w trakcie 2-letniego toku studiów wiedza 

oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie nauczy-

ciela, zaś zdobyte informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywa-

nych w dydaktyce języków obcych, pozwolą im w przyszłości opracowywać własne ma-

teriały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres me-

todyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angiel-

skiego obszaru językowego.  

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu: 

 nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, 

 psychologii i pedagogiki, 

 metodyki zarządzania klasą szkolną, 

 językoznawstwa. 

Dysponuje umiejętnościami w zakresie: 

 praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształce-

nia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego), 

 metodyki nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych, szkołach śred-

nich, policealnych oraz szkołach językowych, 

 metod pracy z uczniem. 

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, 

specjalizacja nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego w gim-

nazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych i pomaturalnych. Absol-

went studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany 

do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane 

umiejętności oraz kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych 

przez współczesny rynek pracy. 

 

Specjalizacja tłumaczeniowa 

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) 

Oferta programu studiów na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjali-

zacja  tłumaczeniowa skierowana jest do osób, które chcą rozwijać i doskonalić swój 

warsztat pracy anglisty-tłumacza. Nabyta w trakcie 2-letniego toku studiów wiedza oraz 
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pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie tłumacza, zaś 

zdobyte informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w prze-

kładzie, pozwolą im na sprawne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w tłumaczeniu 

tekstów użytkowych z szerokiego zakresu, zarówno specjalistycznych, jak i tekstów kul-

tury (literatury, filmu, gier komputerowych). W programie studiów uwzględnione zostały 

elementy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, komunikacja międzykul-

turowa, współczesne językoznawstwo (w tym zagadnienie korpusów), wykorzystanie 

komputerowych technik i narzędzi w tłumaczeniu (w tym tłumaczenie maszynowe) oraz 

specjalistycznych kompetencji w zakresie tłumaczenia materiałów audiowizualnych 

(tworzenie napisów, audiodeskrypcja, dubbing). 

Absolwent specjalności posiada wiedzę w obszarze: 

 praktycznych i teoretycznych kompetencji w zakresie translacji pisemnej, ustnej 

(symultanicznej i konsekutywnej) i przekładu audiowizualnego, 

 nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w procesie translacji, 

 językoznawstwa, 

 prawa autorskiego. 

Absolwent dysponuje specjalistycznymi umiejętnościami w zakresie: 

 praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształ-

cenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego), 

 pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów literackich oraz zróżnicowanych ty-

pów tekstów specjalistycznych (język biznesu, język biznesu), 

 językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego. 

Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany 

do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do rozpoczęcia procedury 

uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności 

oraz kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współ-

czesny rynek pracy. 

 

Specjalność filologia słowiańska 

 

specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce 

studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)  
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Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia sło-

wiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce włada wybranym ję-

zykiem słowiańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-

wego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury 

słowiańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa.  

Absolwent jest wyposażony w wiedzę, niezbędną do podjęcia pracy w wydawnictwach, 

w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych 

i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków 

i kultur. Zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umie-

jętności w dziedzinie, w której się specjalizuje.  

Kompetencje ogólne 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia sło-

wiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce charakteryzuje się na-

stępującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi: 

 zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji, 

 umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza, 

 świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie 

w społeczeństwie opartym na wiedzy, 

 umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego, 

 umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do roz-

wiązywania problemów, 

 umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych, 

 dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.  

Kompetencje dziedzinowe 

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów 

międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego 

myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów slawistycznych. 

Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:  

 system wybranego języka słowiańskiego, 

 historia wybranego języka słowiańskiego, 

 kultura słowiańskiego obszaru językowego, 

 literatury słowiańskiego obszaru językowego, 
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 komunikacja międzykulturowa.  

Ponadto, absolwent charakteryzuje się także następującymi kompetencjami dziedzino-

wymi, związanymi ze specjalizacją język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce: 

 umiejętność tworzenia tekstów z zakresu biznesu i turystyki w wybranym języku sło-

wiańskim, 

 umiejętność komunikacji biznesowej (w tym prowadzenia negocjacji handlowych) w 

wybranym języku słowiańskim, 

 umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych z wybranego języka słowiań-

skiego na język polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie), 

 znajomość podstawowych zagadnień z zakresu biznesu i turystyki. 

 

Specjalizacja: język rosyjski/czeski 

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia sło-

wiańska biegle posługuje się wybranym językiem rosyjskim/czeskim (poziom C2 Euro-

pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Posiada gruntowną 

i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa lub literaturo-

znawstwa w odniesieniu do wybranego języka rosyjskiego/czeskiego oraz innych języ-

ków słowiańskich.  

Absolwent jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do podjęcia 

pracy w charakterze tłumacza (tekstów specjalistycznych, użytkowych i/lub literackich), 

w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, instytucjach 

kulturalnych, społecznych i badawczych oraz w sektorze usług, w korporacjach między-

narodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z 

krajami obszaru językowego wybranego języka słowiańskiego. Absolwent ma wpojone 

nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do po-

dejmowania wyzwań badawczych.  

Kompetencje ogólne 

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów 

międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego 

myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów slawistycznych. 

Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:  
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 stosowanie innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji języków słowiań-

skich, 

 wybór i stosowanie odpowiedniej metody badawczej do opisu zjawisk historyczno-

literackich w zakresie literatur słowiańskich, 

 stosowanie innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego, 

 interpretowanie współczesnych zjawisk kulturowych w ich wymiarze językowym 

i/lub literackim z przeszłością i tradycjami wybranej kultury słowiańskiej, 

 sprawne, swobodne i poprawne posługiwanie się wybranym językiem słowiańskim w 

zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej, 

 pisanie kreatywne w wybranym języku słowiańskim, 

 wyrażanie (pisemne i ustne) złożonych sądów i opinii. 

Kompetencje dziedzinowe 

Absolwent potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie 

w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych in-

formacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Umie porozumie-

wać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi 

organizować pracę grupową. Charakteryzuje się otwartością wobec innych języków i kul-

tur, ma świadomość różnorodności językowej i rozumie problematykę komunikacji mię-

dzykulturowej, w tym na pograniczach językowych. Potrafi myśleć w sposób interdyscy-

plinarny i rozwiązywać problemy w odwołaniu do dziedzin pokrewnych filologii (kultu-

roznawstwo, socjologia i inne). Jego wiedza i zrozumienie zjawisk z dziedziny języko-

znawstwa lub literaturoznawstwa wykracza poza poziom absolwenta studiów licencjac-

kich i stanowi bazę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei w kon-

tekście badawczym. Jest przygotowany do napisania pracy magisterskiej, w której prze-

kazuje swoje konkluzje dotyczące prowadzonych badań, popartych wiedzą i rozumowa-

niem analitycznym i syntetycznym. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest 

świadomy przyjęcia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.  

 

Specjalność filologia hiszpańska 

specjalizacja: hiszpański język biznesu 

studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) 
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Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hisz-

pańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu o profilu ogólnoakademickim włada ję-

zykiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-

wego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury 

hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa.  

Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić nego-

cjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hisz-

pańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, 

kreatywny, potrafi pracować w zespole. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i prak-

tyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach mię-

dzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodar-

czą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji język biznesu mają na celu 

przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju fir-

mach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego ro-

dzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w 

wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środ-

kach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze 

usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świa-

domy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w 

której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego roz-

woju zawodowego.  

Kompetencje ogólne 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hisz-

pańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu charakteryzuje się następującymi kompe-

tencjami i umiejętnościami ogólnymi: 

 zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji, 

 umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza, 

 świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie 

w społeczeństwie opartym na wiedzy, 

 umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego, 

 umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do roz-

wiązywania problemów, 

 umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych, 
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 dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.  

Kompetencje dziedzinowe 

Absolwent jest wyposażony w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów 

międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego 

myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów hispanistycz-

nych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:  

 system języka hiszpańskiego w odniesieniu do wszystkich poziomów opisu, 

 historia języka hiszpańskiego, 

 kultura hiszpańskiego obszaru językowego, 

 literatura hiszpańska i latynoamerykańska, 

 komunikacja międzykulturowa,  

 podstawy przekładoznawstwa. 

 

Specjalność filologia hiszpańska 

specjalizacja: tłumaczeniowa z językiem angielskim 

studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) 

Studia drugiego stopnia filologii hiszpańskiej mają na celu wyposażenie przyszłych ab-

solwentów w wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych kompetencji w dziedzinie 

tłumaczenia pisemnego i ustnego. Zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i techni-

kami wykorzystywanymi w procesie translacji, a także z wiedzą z zakresu literaturoznaw-

stwa, analizy dyskursu i funkcjonowania tekstów w kulturze. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia filologii hiszpańskiej absolwent posługiwać się 

będzie językiem hiszpańskim na poziomie C2 oraz językiem angielskim na poziome B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiądzie umiejętności w zakre-

sie tłumaczeń pisemnych (specjalistycznych, użytkowych i literackich), ustnych (konfe-

rencyjnych i towarzyszących) oraz audiowizualnych. Będzie swobodnie przekładał teksty 

o różnej tematyce i wysokim stopniu trudności z języka hiszpańskiego na polski oraz 

polskiego na hiszpański (czynne kompetencje tłumaczeniowe – język B wg kategorii 

AIIC), a także teksty o różnej tematyce i średnim stopniu trudności z języka angielskiego 

na polski (bierne umiejętności tłumaczeniowe – język C wg AIIC). W procesie przekładu 
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będzie swobodnie wykorzystywał wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą oraz kultu-

roznawczą, a także będzie się swobodnie poruszać w środowisku wielokulturowym, ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki realiów hiszpańskiego obszaru językowego. 

Absolwent studiów drugiego stopnia filologii hiszpańskiej będzie mógł podjąć pracę w 

charakterze tłumacza w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach i innych instytu-

cjach publicznych. Sprawdzi się również w zawodzie asystenta, zwłaszcza w międzyna-

rodowych korporacjach i szeroko rozumianym sektorze prywatnym. 

Absolwent studiów może kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz studiach 

trzeciego stopnia w obszarze nauk humanistycznych. 

 

PEDAGOGIKA 

Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

studia I stopnia (licencjackie; profil ogólnoakademicki) 

Absolwent kierunku pedagogika posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ma podsta-

wową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin pedagogicznych, zna miejsce pe-

dagogiki w systemie nauk, jest świadomy podstaw wychowania wynikających z filozofii, 

psychologii, socjologii, historii, biologii i medycyny oraz prawa, zna założenia filozo-

ficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka. Posiada podstawową 

wiedzę dotyczącą procesów komunikowania oraz ich prawidłowości i zakłóceń, potrafi 

odnieść ją do wybranych obszarów działalności pedagogicznej uwzględniającej aspekt 

edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy. Absolwent ma podstawową wiedzę na temat 

różnych środowisk wychowawczych i ich specyfiki. Elementarna wiedza z zakresu me-

todologii badań pedagogicznych jest dla niego fundamentalna w projektowaniu i prowa-

dzeniu badań na poziomie magisterskim, zaś wiedza w zakresie projektowania i prowa-

dzenia badań diagnostycznych stanowi istotę dalszej praktyki pedagogicznej w odniesie-

niu do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z uwzględnieniem pracy z dzieckiem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna posiada przygotowa-

nie psychologiczno-pedagogiczne, metodyczne - z uwzględnieniem metodyk szczegóło-

wych edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz przygotowanie w zakresie podstaw 

diagnozy i terapii pedagogicznej. Posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę teore-

tyczną w zakresie: 
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 edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, tak aby w sposób 

kompetentny przekazywać nabytą wiedzę i umiejętności oraz samodzielnie ją 

pogłębiać i aktualizować, a także integrować wiedzę kierunkową z innymi 

dziedzinami wiedzy, 

 psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze; wspierać 

harmonijny rozwój dziecka; indywidualizować proces nauczania, zaspokajając 

szczególne potrzeby edukacyjno-wychowawcze dzieci; organizować życie społeczne 

na poziomie grupy stosownie do wieku, klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 

współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną, 

 dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, 

rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny dzieci 

poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków 

dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia dzieci oraz własną praktykę, 

 wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu. 

Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna może znaleźć 

zatrudnienie zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych jako nauczyciel 

kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada kwalifikacje 

umożliwiające zatrudnienie w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących 

się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Jednocześnie będzie mógł prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania 

indywidualnego oraz realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego 

dziecka. Będzie także przygotowany do samodzielnego organizowania procesu 

edukacyjno-wychowawczego w ramach organizowania alternatywnych form 

wychowania przedszkolnego. 

 

Specjalność resocjalizacja 

studia I stopnia (licencjackie; profil ogólnoakademicki) 

Absolwent kierunku pedagogika posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz 

subdyscyplin pedagogicznych, zna miejsce pedagogiki w systemie nauk, jest świadomy 

podstaw wychowania wynikających z filozofii, psychologii, socjologii, historii, biologii 

i medycyny oraz prawa, zna założenia filozoficznych, psychologicznych i społecznych 

koncepcji człowieka. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 
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oraz ich prawidłowości i zakłóceń, potrafi odnieść ją do wybranych obszarów działalno-

ści pedagogicznej uwzględniającej aspekt edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy. Ab-

solwent ma podstawową wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych i ich spe-

cyfiki. Elementarna wiedza z zakresu metodologii badań pedagogicznych jest dla niego 

fundamentalna w projektowaniu i prowadzeniu badań, zaś wiedza w zakresie projekto-

wania i prowadzenia badań diagnostycznych stanowi istotę dalszej praktyki pedagogicz-

nej w zakresie resocjalizacji z uwzględnieniem pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami 

dorosłymi z deficytami rozwojowymi. 

Absolwent specjalności resocjalizacja posiada przygotowanie psychologiczno-pedago-

giczne, metodyczne - z uwzględnieniem metodyk szczegółowych pracy resocjalizacyjnej 

oraz przygotowanie w zakresie podstaw diagnozy i terapii. Posiada poszerzoną i uporząd-

kowaną wiedzę w zakresie: 

 teorii i metodyki resocjalizacji, w tym dotyczącą systemów resocjalizacji nieletnich, 

organizacji i zarządzania placówkami resocjalizacyjnymi, wychowania osób 

społecznie niedostosowanych, metodyki pracy kuratora sądowego, metodyki pracy 

opiekuńczo-wychowawczej w placówkach resocjalizacyjnych, tak aby w sposób 

kompetentny projektować i prowadzić działania profilaktyczne i resocjalizacyjne, 

 psychologii i pedagogiki, w tym psychologii rozwojowej i osobowości, 

wychowawczej i społecznej, psychopatologii, patologii społecznych, podstaw 

psychiatrii, tak aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne 

i resocjalizacyjne, 

 diagnozy i terapii w pracy resocjalizacyjnej, w tym diagnozy osób uzależnionych, 

socjoterapii i psychokorekcji, pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, wczesnej 

profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej, pomocy postpenitencjarnej, tak aby 

skutecznie prowadzić zindywidualizowane działania profilaktyczne, aktywizujące 

i interwencyjne, 

 podstaw prawa z uwzględnieniem elementów prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

karnego materialnego i procesowego, postępowania w sprawach nieletnich, 

kryminologii, tak aby podejmować działania oraz planować i organizować zajęcia 

z podopiecznymi z uwzględnieniem obowiązujących ustaw, rozporządzeń 

i regulaminów poszczególnych instytucji. 
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Absolwent specjalności resocjalizacja może znaleźć zatrudnienie w charakterze peda-

goga-nauczyciela, wychowawcy-nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzie-

żowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk 

dla nieletnich, zakładów poprawczych, wychowawcy w placówkach opiekuńczych, tj. 

świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wycho-

wawczych; ponadto w charakterze pracownika służb prewencji zatrudnionych w policyj-

nej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich i patologii, funkcjonariusza służb więzien-

nych, pedagoga w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocja-

lizacją nieletnich. 

 

Specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna 

studia II stopnia (magisterskie; profil praktyczny) 

Absolwent studiów drugiego stopnia - magisterskich kierunku Pedagogika o specjalności 

edukacja elementarna i terapia pedagogiczna posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wcze-

snoszkolnym oraz wiedzę i umiejętności  praktyczne w zakresie planowania, organizo-

wania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie eduka-

cji elementarnej (przedszkole i klasy I–III szkoły podstawowej).  

Wykazuje się metodycznym przygotowaniem w zakresie organizowania i prowadzenia 

zajęć w poszczególnych obszarach edukacji elementarnej. Absolwent potrafi w sposób 

refleksyjny i twórczy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu kształ-

cenia charakterystycznymi dla edukacji elementarnej. Posiada przygotowanie w zakresie 

diagnozowania potrzeb oraz organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego na eta-

pie przedszkolnym i klas I-III szkoły podstawowej. Umie organizować i doskonalić swój 

warsztat pracy, rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom wychowawczo-dy-

daktycznym, w tym niepowodzeniom szkolnym oraz współpracować z rodzicami dziecka 

i instytucjami wspierającymi jego rozwój. Absolwent studiów jest także przygotowany 

do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze wspomagającym i korekcyjno-kompen-

sacyjnym z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się, w tym specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi i zaburzeniami zachowania. Ponadto jest przygotowany do prowa-

dzenia zajęć stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych.  

Absolwent posługuje się środkami pedagogicznymi niezbędnymi w procesie diagnozy 

i terapii pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej współpracy ze specjalistami, niosącymi 
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pomoc w sytuacjach trudnych dla dziecka i rodziny. Absolwent uzyskuje kompetencje 

nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej, umożliwiające mu podejmowanie profe-

sjonalnych zabiegów profilaktycznych, wspomagających i terapeutycznych. Jest przygo-

towany do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz udzielania porad i 

konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent spe-

cjalności posiada zatem kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach początkowych 

oraz do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Absolwent specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna może znaleźć 

zatrudnienie jako nauczyciel przedszkola i kształcenia zintegrowanego w klasach I-III 

szkoły podstawowej. Posiada kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach 

społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie 

edukacji elementarnej – przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jednocześnie będzie mógł 

prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz 

realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka. Jest przygotowany 

do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w placówkach oświatowych 

organizujących zajęcia z terapii pedagogicznej. 

 

Specjalność: edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju 

studia II stopnia (magisterskie; profil praktyczny) 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika o specjalności edukacja ele-

mentarna i wczesne wspomaganie rozwoju posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę teo-

retyczną z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wcze-

snoszkolnym oraz wiedzę i umiejętności  praktyczne w zakresie planowania, organizo-

wania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie eduka-

cji elementarnej (przedszkola i klasy I–III szkoły podstawowej).  

Wykazuje się metodycznym przygotowaniem w zakresie organizowania i prowadzenia 

zajęć w poszczególnych obszarach edukacji elementarnej. Absolwent potrafi w sposób 

refleksyjny i twórczy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu kształ-

cenia charakterystycznymi dla edukacji elementarnej. Posiada przygotowanie w zakresie 

diagnozowania potrzeb oraz organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego na eta-

pie przedszkolnym i klas I-III szkoły podstawowej. Umie organizować i doskonalić swój 
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warsztat pracy, rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom wychowawczo-dy-

daktycznym, w tym niepowodzeniom szkolnym oraz współpracować z rodzicami dziecka 

i instytucjami wspierającymi jego rozwój. Posiada kwalifikacje do pracy w grupach 

przedszkolnych i klasach I-III oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania roz-

woju dzieci. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą organizacji przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej jako środowiska wychowującego dziecko, realizującego określone 

funkcje indywidualne i społeczne z zakresu opieki, wychowania i nauczania. Potrafi 

wskazać zależności określające efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej przed-

szkola i edukacji wczesnoszkolnej oraz współpracy na linii przedszkole i szkoła, a środo-

wisko rodzinne.  

Absolwent posiada kompetencje, które umożliwiają mu zaangażowanie się w proces 

wspomagania rozwoju dziecka i budowanie warunków jego wszechstronnego rozwoju. 

Angażuje się w proces kształtowania u dzieci zainteresowań, motywacji poznawczej, 

umiejętności kierowania grupą przedszkolną i klasą szkolną. Potrafi w różnych formach 

organizować warunki do zdobywania różnorodnych doświadczeń dzieci w przedszkolu i 

młodszym wieku szkolnym. Absolwent edukacji elementarnej i wczesnego wspomagania 

rozwoju ma świadomość własnych kompetencji pedagogicznych. Posiada motywację do 

angażowania się w rozwój dzieci w przedszkolu i klasach I-III, jest odpowiedzialny i 

krytycznie odnosi się do własnych form aktywności pedagogicznej oraz nabył umiejęt-

ności projektowania i realizowania działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. Jest profesjonalnie przygotowany do udzielania kompleksowej pomocy, wspie-

rania i stymulacji rozwoju z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej oraz terapii małego 

dziecka. 

Absolwent specjalności edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju może 

znaleźć zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, klasach I-III szkoły podstawowej, 

instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji małego 

dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednocześnie będzie mógł 

prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz 

realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka. Posiada 

kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w placówkach prowadzących zajęcia 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

Specjalność: resocjalizacja i socjoterapia 
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studia II stopnia (magisterskie; profil praktyczny) 

Absolwent studiów drugiego stopnia - magisterskich kierunku Pedagogika o specjalności 

resocjalizacja i socjoterapia posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę teoretyczną z za-

kresu pedagogiki, psychologii i psychopatologii rozwoju dzieci oraz młodzieży, wykazu-

jących objawy niedostosowania społecznego, a także wiedzę i umiejętności  praktyczne 

w zakresie planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu resocjalizacyj-

nego i socjoterapeutycznego. Absolwent w toku kształcenia otrzymuje wiedzę i umiejęt-

ności z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej i socjotarapeutycznej. Zdobywa praktyczne 

umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w in-

stytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyj-

nych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, jak również placówkach wsparcia dziennego, 

świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Potrafi w sposób refleksyjny i twór-

czy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu resocjalizacyjnego i so-

cjoterapeutycznego. Umie organizować i doskonalić swój warsztat pracy, rozwiązywać 

problemy wychowawcze.  

Posiada umiejętności kształtowania własnego rozwoju zawodowego, tworzenia i dosko-

nalenia własnego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, profilak-

tycznej, socjalizacyjno-resocjalizacyjnej i diagnostyczno-terapeutycznej. 

Absolwent posługuje się środkami pedagogicznymi niezbędnymi w procesie diagnozy 

resocjalizacyjnej i socjoterapii oraz w interdyscyplinarnej współpracy ze specjalistami. 

Posiada umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębio-

nego i rozszerzonego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, wychowawczej i resocja-

lizacyjnej. 

 

1.5.2. Studia podyplomowe 

Wydział prowadzi następujące studia podyplomowe: 

 

 Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Celem studiów jest: 

1. uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu 

i klasach I – III szkoły podstawowej, 

http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=170
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2. nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania 

języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przed-

szkolu i na I etapie edukacyjnym, 

3. doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego. 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wy-

chowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. 

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości ję-

zyka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Program podzielony został na dwa moduły: 

 moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego - obej-

mujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wy-

mowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na 

osiągnięcie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-

wego, 

 moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na pozio-

mie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdo-

bycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki naucza-

nia języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dy-

daktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angiel-

skiego, metodyki zajęć aktywizujących takich jak gry i zabawy językowe, meto-

dyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych. 

http://angielski.podyplomowe.ath.edu.pl/ 

 

 Logopedia z komunikacją alternatywną 

Ogólne cele kształcenia na Podyplomowych Studiach Logopedii z Komunikacją Alterna-

tywną zakładają osiągnięcie efektów, zgodnie z którymi absolwent dysponuje odpowied-

nią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi w zakresie logopedii, a także 

komunikacji alternatywnej. Studia przygotowują do pracy na stanowisku logopedy w pla-

cówkach oświatowych: przedszkolach (w tym integracyjne i specjalne), szkołach (w tym: 

integracyjne i specjalne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, gabinetach logopedycznych na stanowisku logopedy. 

http://www.logopedia.ath.bielsko.pl/
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Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań wynikających z pracy logo-

pedy: 

 przeprowadzania wstępnych badań w celu ustalenia stanu mowy; 

 diagnozowania logopedycznego; 

 organizowania pomocy logopedycznej; 

 prowadzenia terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej u osób z określonymi 

nieprawidłowościami/zaburzeniami mowy o różnych uwarunkowaniach; 

 organizowania i podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapo-

bieganie problemom w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają 

na ogólny rozwój człowieka; 

 pracy z dziećmi/dorosłymi ze złożonymi dysfunkcjami rozwojowymi wymagają-

cymi komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości 

człowieka; 

 wyszukiwania, analizowania, przekazywania, oceniania, selekcjonowania, integro-

wania wiadomości z dziedziny logopedii, a także obszarów nauk o zdrowiu, spo-

łecznych, humanistycznych w bezpośredniej pracy diagnostycznej, terapeutycznej, 

profilaktycznej logopedy w różnych środowiskach; 

 skutecznie komunikować się z pacjentem i współpracownikami.  

Absolwent będzie posiadał umiejętności praktyczne w zakresie: 

 odróżniania zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy w odniesieniu do normy języko-

wej; 

 określania etiologii wybranych zaburzeń mowy; 

 diagnozowania i prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń mowy; 

 określania etapu rozwoju mowy; 

 organizowania pomocy logopedycznej; 

 opanowania metod i technik terapeutycznych; 

 opanowania zasad emisji i higieny głosu; 

 stosowania zasad etycznych. 

http://www.logopedia.ath.bielsko.pl 

 

 Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=12
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Absolwent studium podyplomowego Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przed-

szkolne przygotowany jest do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej oraz po-

siada wiedzę w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, 

diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania rozwoju dzieci 

z zaburzeniami w rozwoju. 

Absolwent potrafi zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, wykorzystać odpo-

wiednie metody pracy oraz wykonać diagnozę pedagogiczną. Absolwent właściwie umie 

zaopiekować się grupą dzieci i rozumie ich potrzeby. Wyposażony jest w niezbędną wie-

dzę merytoryczno-przedmiotową i umiejętności metodyczno-warsztatowe umożliwiające 

mu przekazywanie dzieciom zdobytej wiedzy w sposób atrakcyjny i zrozumiały na róż-

nego typu zajęciach w przedszkolu i w szkole w klasach od I - III. 

Absolwent gotów jest również do rozszerzania swojego profesjonalizmu, czuje się zobo-

wiązany do systematycznego kwestionowania własnych umiejętności i posiadanej wie-

dzy, a co za tym idzie podejmowania dalszych działań rozwojowych. 

Kwalifikacje: 

 studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaga-

niami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli, ukończenie studium podyplomowego daje kwalifikacje do pracy 

w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolach, 

 absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów uprawniających do pro-

wadzenia zajęć w przedszkolu, oddziałach „zerowych” (o ile takie zostają powo-

łane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych) i w klasach 

I-III szkoły podstawowej. 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/ 

 

 Przygotowanie pedagogiczne 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ogólne cele kształcenia w ramach studiów pody-

plomowych są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaga-

nych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/
http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=2
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z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywa-

nia zawodu nauczyciela, tzn. po zakończeniu kształcenia w ramach studiów podyplomo-

wych absolwent: 

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie pro-

cesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, 

 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności peda-

gogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu, 

 posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodziel-

nego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości 

uczniów, 

 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicz-

nego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizo-

wania i przetwarzania informacji i materiałów, 

 umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami bę-

dącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współ-

działającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspie-

rającymi ten proces, 

 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością 

oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności, 

 jest przygotowany pod względem praktycznym do realizowania zadań zawodo-

wych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli na-

uczyciela. 

Absolwent studiów po ich ukończeniu posiada kwalifikacje: 

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują przygoto-

wanie do pracy jako nauczyciele przedmiotu/przedmiotów (do prowadzenia zajęć) zgod-

nie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach i szkołach podstawo-

wych; natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich 

uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze swoim przygo-

towaniem merytorycznym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkol-

nictwie ponadgimnazjalnym i w kształceniu zawodowym. 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/ 

 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/


39 

 

 

 Terapia pedagogiczna 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii 

pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w 

przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zaj-

mujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz kwalifikacje do prowadze-

nia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nau-

czycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii peda-

gogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 

r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-

blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532) oraz na podsta-

wie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wy-

maganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywa-

nia zawodu nauczyciela. Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w 

zakresie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć z zakresu terapii pedago-

gicznej z dziećmi, które mają trudności w uczeniu się oraz przygotowanie nauczycieli do 

stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby 

edukacyjne. 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 diagnozowania trudności w nauce i zachowaniu uczniów/wychowanków, 

 metodyki zajęć terapeutycznych, doboru metod, form i środków dydaktycznych 

do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapii 

pedagogicznej, 

 planowania i organizacji pracy terapeutycznej, 

 współpracy z rodzicami uczniów wykazujących trudności w nauce i zachowaniu, 

 konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, 

 porad, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 

Absolwent studiów po ich ukończeniu posiada kwalifikacje do: 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
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 prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 

 prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach 

oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

 prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej, udzielania porad 

i konsultacji oraz prowadzenia warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli, 

działań wspierających rozwój ucznia, a także zajęć rozwijających uzdolnienia 

oraz minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, jak i zapobiegania 

zburzeniom zachowania, 

 pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycz-

nych, 

 organizowania i prowadzenia innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/ 

 

Wydział złożył Wniosek o uprawnienia do doktoryzowania w zakresie literaturoznaw-

stwa oraz Wniosek o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku pedagogika. 

 

1.5.3. System punktów zaliczeniowych ECTS oraz zajęcia dydaktyczne 

Na wszystkich kierunkach, poziomach, profilach i formach studiów wyższych realizowa-

nych w Akademii Techniczno-Humanistycznej obowiązuje system punktów zaliczenio-

wych ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów). Liczba punktów 

ECTS wymaganych do ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) powinna 

wynosić nie mniej niż 180 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS wymaganych do ukoń-

czenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) powinna wynosić nie mniej niż 90 punk-

tów. Liczba punktów ECTS wymaganych w planie studiów stacjonarnych do zaliczenia 

semestru wynosi nie mniej niż 30, zaś roku akademickiego – nie mniej niż 60 punktów.  

Minimalną liczbę punktów ECTS oraz sposób postępowania związanego z rejestracją 

studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycz-

nej w Bielsku-Białej na semestr wyższy w przypadku wystąpienia deficytu punktowego 

ECTS określa instrukcja WKPiI/I8/2015. 

http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/
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Rada Wydziału uchwala punktowy system rozliczania zajęć (ECTS) według zasad okre-

ślonych w Regulaminie studiów. Przed rozpoczęciem studiów dziekan podaje do wiado-

mości studentów ustalenia w zakresie systemu punktowego ECTS obowiązujące w po-

szczególnych semestrach i latach studiów. Dziekan dla poszczególnych kierunków, po-

ziomów, profili i form studiów ogłasza: godzinowe rozkłady zajęć, wykaz przedmiotów 

podlegających egzaminom, wykaz nazwisk nauczycieli akademickich prowadzących 

przedmioty. Wykaz zajęć dydaktycznych i praktyk oraz innych obowiązków podlegają-

cych zaliczeniom wraz z nazwiskami osób prowadzących przedmioty są podawane do 

wiadomości na tablicach ogłoszeń i w Internecie przed rozpoczęciem semestru.  

Zasady ustalenia zastępstwa i odpracowania zajęć określa instrukcja WKPiI/I3/2013. 

 

1.5.4. Kształcenie na studiach I i II stopnia 

Kształcenie na studiach I i II stopnia określa Regulamin studiów w Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na studiach podyplomowych – Regulamin stu-

diów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

Kształcenie na wszystkich kierunkach, poziomach, profilach i formach studiów wyższych 

i studiach podyplomowych prowadzone jest w oparciu o programy kształcenia, które są 

budowane na podstawie aktualnych wytycznych Senatu ATH i odpowiednich zarządzeń 

Rektora ATH. 

Wydział prowadzi kształcenie według programów studiów przyjętych przez Radę Wy-

działu. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.  

Zasady indywidualnej organizacji studiów (IOS) określa instrukcja WKPiI/I2/2013. 

Na wydziale obowiązują zasady utrzymywania systematycznych kontaktów opiekunów 

z grupami studentów oraz bieżącego informowania studentów/słuchaczy o stanie i zmia-

nach w systemie jakości kształcenia (zob. WKPiI/I5/2014). 

 

1.5.5. Praktyki realizowane na kierunkach i ich organizacja 

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym obowiązują ogólnouczelniane ustalenia doty-

czące odbywania praktyk zawodowych (Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akade-

mii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzania 

regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w ATH w Bielsku Białej).  
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Na Wydziale opiekę nad realizacją praktyk sprawują opiekunowie praktyk, którzy są od-

powiedzialni za koordynowanie i zaliczanie praktyk, współpracują z placówkami oraz 

zakładami pracy przyjmującymi studentów na praktyki.  

Studenci odbywają praktyki zawodowe, których cel, program i czas trwania określa pro-

gram studiów.  

Szczegóły dotyczące organizacji praktyk na WHS określa procedura WKPiI/P2/2013. 

 

1.5.6. Rekrutacja 

Rekrutacja1 na studia wyższe I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, odbywa się on-

line przez portal rekrutacyjny. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandy-

daci, którzy uzyskali świadectwo maturalne z wynikiem pozytywnym (w trybie starej lub 

nowej matury) lub legitymują się maturą międzynarodową, zarejestrują się elektronicz-

nie, złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym w odrębnym doku-

mencie oraz dokonają opłaty rekrutacyjnej. W przypadku kandydatów starających się o 

przyjęcia na studia II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia tego 

samego lub pokrewnych kierunków lub dyplom jednolitych studiów magisterskich po-

krewnego kierunku (szczegółowe zasady przyjęć określają Rady Wydziałów), ponadto 

konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie i miejscu określonym w 

odrębnym dokumencie oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjne sporządza listy rankingowe kandydatów na podsta-

wie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru: 

WR = 10  O + S 

gdzie: 

O – ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia,  

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.  

Wymagane dokumenty: 

 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich), 

 średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. 

 

                                                 

 

1 Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, ATH 2016, s. 20-21. 
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Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe określone są w Regulaminie Studiów 

Podyplomowych ATH. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca 

się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, 

inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. Warunki 

i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje 

do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden mie-

siąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia 

podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach re-

krutacji2. 

 

1.5.7. Organizacja roku akademickiego 

Rok akademicki w Akademii Techniczno-Humanistycznej rozpoczyna się 1 października 

i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Zajęcia dydaktyczne odbywają 

się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i trwają dwa semestry (zimowy i 

letni). Każdy semestr studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych składa się z peł-

nych 15 tygodni zajęć. Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w trakcie semestru od-

bywa się co najmniej dziewięć zjazdów trwających 2 lub 3 dni, przy czym w semestrze 

zimowym zajęcia mogą rozpocząć się przed rozpoczęciem roku akademickiego. W trak-

cie roku akademickiego przewidziane są dwie sesje egzaminacyjne: zimowa i letnia. 

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną wolną od zajęć. Czas trwania sesji egza-

minacyjnych w ciągu roku akademickiego jest nie krótszy niż 6 tygodni. Po każdej sesji 

egzaminacyjnej studentom przysługuje poprawkowa sesja egzaminacyjna. Egzaminy po-

prawkowe sesji zimowej mają być prowadzone w godzinach wolnych od zajęć. Studenci 

mają prawo do ferii zimowych, przerwy międzysemestralnej, ferii wiosennych i wakacji 

letnich wolnych od zajęć. Łączny czas trwania ferii, wakacji i przerwy międzysemestral-

nej nie może być krótszy niż 6 tygodni3.  

 

1.5.8. Praca dyplomowa i zasady dyplomowania 

                                                 

 

2 Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, ATH 2016, s. 21. 
3 Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, ATH 2016, s. 31; Uchwała Nr 988/04/V/2014 Senatu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej § 10. 
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Proces dyplomowania na Wydziale Humanistyczno-Społecznym szczegółowo regulują 

ogólnouczelniane zasady dyplomowania przedstawione w Uchwale Nr 1152/04/V/2016 

Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie 

zmian w Regulaminie studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia-

łej § 33-404 oraz szczegółowe zasady realizacji procesu dyplomowania określone w pro-

cedurze „Standardy i zasady dotyczące przygotowania prac dyplomowych i przeprowa-

dzania egzaminu dyplomowego na WHS ATH” (WKPiI/P1/2013 – wydanie 3). 

 

1.6. Sprawy studenckie i działalność naukowa studentów 

Studenci Wydziału tworzą samorząd studencki. Przedstawicielami studentów powoła-

nymi do reprezentowania ich interesów są odpowiednio organy samorządu studenckiego, 

w tym komisji wydziałowych. Samorząd studencki jest ważnym partnerem władz Wy-

działu. Zgodnie z postanowieniami statutu przedstawiciele studentów wchodzą w skład 

Rady Wydziałów oraz organów wyborczych, a także uczelnianej komisji rekrutacyjnej, 

komisji dyscyplinarnych, odwoławczych komisji dyscyplinarnych, wydziałowych komi-

sji stypendialnych i odwoławczych komisji stypendialnych.  

W szczegółowych sprawach student/słuchacz może skierować do dziekana i prodzieka-

nów pismo zgodnie z instrukcją systemu zapewniania jakości kształcenia nr. 

WKPiI/I7/2015. 

 

Studenci zainteresowani działalnością naukową mogą rozwijać swoje pasje w kołach na-

ukowych działających na Wydziale: 

 Koło Naukowe HORYZONT 

Formalnie powstało jesienią 2015 roku, choć od kilku wcześniejszych lat działało 

jako luźne stowarzyszenie kilku/kilkunastu osób pod robaczą nazwą „Klub kulturoznaw-

czo-literacki HERODOT”. Celem Koła jest popularyzowanie wiedzy o współczesnym 

świecie poprzez przede wszystkim wspólne wyjazdy poza administracyjne granice RP. 

Na przestrzeni każdego roku akademickiego organizowane są wycieczki do Wiednia, 

Pragi, Bratysławy, Budapesztu, Berlina, Lwowa – czy też innych, mniejszych miast: 

                                                 

 

4 Uchwała Nr 988/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, s. 9-

12. 
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Kutna Hora, Melk, Drezno, Petronell Carnuntum. W ramach wspólnych wyjazdów stu-

denci uczestniczą w interesujących prezentacjach filmowych, odwiedzane są muzea i 

liczne obiekty sakralne, a obcowanie ze sztuką architektury staje się praktyczną codzien-

nością.  

Ponadto Koło Naukowe HORYZONT wydaje kwartalne czasopismo „MARGI-

NES”, będące w zamiarze czasopismem studenckim o zasięgu międzywydziałowym. Po-

przez tworzenie „MARGINESU” studenci mają okazję zarówno pracować jako redakcja 

czasopisma, jak również współtworzyć łamy gazety poprzez własne, indywidualne pu-

blikacje. Czasopismo powstaje także przy aktywnym udziale studentów w ramach przed-

miotowych Warsztatów Dziennikarskich. 

Działalność Koła Naukowego HORYZONT nacechowana jest praktycznym dzia-

łaniem, zarówno w obszarze tzw. obserwacji uczestniczącej (wspólne wyjazdy) jak rów-

nież poprzez tworzenie studenckiego czasopisma. Ponadto tłem każdej innej aktywności 

Koła (konferencje, spotkania, pokazy slajdów, wystawy fotograficzne) jest reporterskie 

spotkanie z problematyką poruszaną w literaturze podróżniczej, która stanowi niezbędną 

warstwę teoretyczną, objaśniającą wiele aspektów kultury współczesnego świata. 

Koło aktywnie prowadzi Fan Page na Facebooku (KOŁO NAUKOWE HORYZONT), 

gromadząc tam swoich fanów i sympatyków. Założycielem i opiekunem Koła jest dr Ma-

ciej Kalarus, adiunkt w Katedrze Kultury i Literatury Polskiej. 

 

 Koła Naukowe Humanistów 

Stawia sobie za cele: 

 badanie oraz interpretację szeroko pojętych tekstów kultury w różnorakich aspek-

tach, 

 interdyscyplinarną dyskusję na temat podstawowych zagadnień współczesnego hu-

manizmu, 

 próbę określenia statusu człowieka jako jednostki i elementu zbiorowości w kon-

tekście filozoficznym, socjologicznym, historycznym, religijnym etc., 

 budowanie postawy szacunku dla własnej i obcej tradycji historycznej, kulturowej 

i religijnej, 

 integrację społeczności naukowej ATH. 
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Koło Naukowe Humanistów powstało po to, by poszukiwać prawdy o człowieku pośród 

różnych kultur, tradycji, religii, dziedzin sztuki. Istotne wydają się nam pytania o to, co 

przesądza o kształcie ludzkiego życia: schematy, wzorce, normy – nawet te łamane – 

modele, prawidłowości świata natury i kultury czy może nieposkromiona kreatywność 

człowieka. 

W swoich poszukiwaniach uczymy się naukowej rzetelności, która każe unikać łatwych 

opozycji i przerysowanych skrajności, nakazuje czujne śledzenie odcieni prawdy. 

Dążenie do obiektywizmu nie pozwala dokonywać waloryzacji takiej czy innej kultury 

lub religii. To założenie jest zasadą nadrzędną pracującego zespołu. Aby uwolnić się od 

schematyzmu naszego myślenia, chętnie wykraczamy w naszych naukowych zmaganiach 

poza obszar rodzimej kultury, wnikając w obszar kultur i religii dla nas nieznanych. 

Efektem przyjętych założeń są spotkania bardzo różnorodne tematycznie: od stricte 

literaturoznawczych, przez religioznawcze i kulturoznawcze aż po filozoficzne. 

 

 Koło Naukowe Regionalistów 

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu kultury oraz historii naszego miasta i oko-

lic, promowanie wiedzy o regionie oraz rozwój współpracy naukowej z innymi jednost-

kami naukowymi, samorządowymi, kulturalnymi oraz badawczymi regionu zaintereso-

wanymi poruszaną przez nas tematyką. Celem działalności Koła jest również rozpo-

wszechnianie wiedzy o literaturze, kulturze i historii, ze szczególnym uwzględnieniem 

regionu przez: opracowanie i prezentacje referatów związanych z przedmiotem zaintere-

sowań Koła, organizowanie projektów badawczych, seminariów, konferencji i spotkań z 

przedstawicielami inny kół oraz ze specjalistami z różnych dziedzin, jak i publikowanie 

własnych osiągnięć naukowych. 

 

 Koło Naukowe Forum Pedagogiczne 

Koło Naukowe Pracowników Naukowych i Studentów Pedagogiki działa aktywnie od 

2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzowanie wiedzy oraz wymiana do-

świadczeń naukowych i praktycznych z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych, w 

tym w szczególności psychologii oraz filozofii edukacji. Do koła naukowego należą stu-

denci oraz pracownicy uczelni, którzy spotykając się wspólnie na zebraniach koła pre-

zentują wyniki prowadzonych badań, wygłaszają referaty, omawiają nowości w zakresie 
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literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zachęcają do działań o charakterze eduka-

cyjnym i wychowawczym, realizowanym szczególnie w środowisku lokalnym. Każde 

spotkanie ma charakter tematyczny - poświęcone jest określonemu zagadnieniu nauko-

wemu. Koło aktywnie uczestniczy w organizacji konferencji naukowych, a także spotka-

niach z przedstawicielami innych kół naukowych, specjalistami oraz przedstawicielami 

samorządów i organizacji kulturalnych działających w regionie. Dzięki aktywnemu 

uczestnictwu w pracach koła student ma możliwości rozwijania swoich zainteresowań i 

pasji, aktualizowania wiedzy, uczestnictwa w konferencjach oraz wyjazdach terenowych. 

Przyjęcia członków dokonuje zarząd koła na podstawie złożonej deklaracji. Zapraszamy 

wszystkich studentów do zapoznania się ze statutem koła i jego działalnością. 

http://www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/index.php/kolo-naukowe 

 

 Studenckie Koło Naukowe Anglistów „PHEELING” 

Celem Koła jest: 

a. umożliwienie publikowania wyników własnej pracy naukowo-badawczej przez 

studentów i młodych absolwentów Uczelni; 

b. pogłębianie wiedzy filologicznej członków Koła; 

c. kultywowanie wiedzy o kulturze anglosaskiej oraz popularyzowanie jej na terenie 

Uczelni oraz poza nią; 

d. integracja studentów oraz absolwentów filologii angielskiej Uczelni; 

e. rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej; 

f. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań członków Koła; 

g. promocja Uczelni i kierunku anglistyki wśród lokalnej społeczności, w szczegól-

ności młodzieży licealnej. 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

a. prowadzenie przez członków Koła indywidualnych i zespołowych prac nau-

kowo-badawczych; 

b. organizowanie zebrań naukowych, wykładów, warsztatów i dyskusji; 

c. organizowanie spotkań ze specjalistami w różnych dziedzinach; 

d. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i obozach naukowych oraz 

ich organizacja; 

e. organizowanie wyjazdów w celach naukowych; 

f. wydawanie publikacji naukowych; 

http://www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/index.php/kolo-naukowe
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g. udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym Koła Naukowego Anglistów; 

h. współpracę z innymi kołami naukowymi i wszelkiego rodzaju placówkami 

kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą; 

i. inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła. 

 

 Studenckie Koło Naukowe językoznawstwa kognitywnego i kontrastywnego 

polsko-angielskiego/angielsko-polskiego 

 

Celem naukowym Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła w dzie-

dzinie nauk językoznawczych, w szczególności w ramach językoznawstwa kognityw-

nego i porównawczego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego, budzenie zaintereso-

wań naukowych wśród studentów, pomoc w samokształceniu oraz integracja środowiska 

uczelnianego.  

Cele Koła realizowane są poprzez organizowanie regularnych spotkań grupy studenckiej 

z opiekunem w dwutygodniowych odstępach czasowych, studiowanie literatury przed-

miotu oraz przygotowanie tematyczne na podstawie literatury przedmiotu do kolejnych 

spotkań.  

 

 Koło Fotograficzne Fokus  

Koło Fotograficzne Fokus działające przy Wydziale Humanistyczno-Społecznym o nu-

merze rejestru organizacji ATH 35/14 ma na celu propagowanie wiedzy o fotografice i 

fotografii. W ramach Koła umożliwiona jest wymiana doświadczeń, a także prezentacja 

wyników prac fotograficznych studentów i młodych absolwentów. Koło Fotograficzne 

Fokus promuje uczelnię, pogłębia wiedzę z zakresu dyscyplin będących przedmiotem 

zainteresowań, podejmuje prace w ramach organizowania spotkań ze specjalistami 

z dziedziny fotografiki, organizuje odczyty członków koła lub zaproszonych gości. 

Osoby zaangażowane w działalność koła uczestniczą w seminariach, konferencjach, 

sympozjach i zjazdach naukowych. 

Koło Fotograficzne ściśle współpracuje z innymi kołami naukowymi i instytucjami i po-

mimo jednoznacznie sformułowanego kierunku działań jest otwarte na współpracę o cha-

rakterze interdyscyplinarnym. 

http://www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/index.php/kolo-naukowe 

 

http://www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/index.php/kolo-naukowe
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 Koło Naukowe Hispanistów 

W ramach działalności realizowane są następujące zadania: 

 kontynuacja cyklicznych spotkań z tłumaczami-praktykami. Spotkania te mają 

charakter warsztatów oraz wykładów otwartych podczas których studenci zadają 

pytania i dyskutują nt. interesujących ich kwestii związanych z wykonywaniem 

zawodu tłumacza czy konkretnych decyzji translatorskich, 

 przygotowanie dwóch spotkań świątecznych – Wielkanocnego 

i"Bożonarodzeniowego – w"trakcie których, członkowie Koła przygotowują 

prelekcje multimedialne, konkursy lub quizy dot. różnorodnych aspektów 

celebrowania tych świąt w krajach hiszpańskojęzycznych. Spotkania te cieszą się 

dużą popularnością wśród studentów filologii hiszpańskiej, jak również zawsze 

zaproszonych do udziału w nich licealistów wraz z nauczycielami, co nie tylko 

służy krzewieniu kultury hiszpańskiego obszaru językowego, ale jest też doskonałą 

okazją do promocji uczelni oraz oferowanego przez Katedrę Iberystyki kierunku 

studiów, 

 bal karnawałowy „Fiesta latina” dla członków Koła oraz wszystkich 

zainteresowanych tematyką zaproponowaną przez studentów, 

 wycieczka edukacyjna do rozgłośni Polskiego Radia Katowice, gdzie uczestnicy 

biorą udział w warsztatach z emisji głosu oraz spotkaniach z Tadeuszem Chmielem, 

który opowiada o współpracy lektorów radiowych i telewizyjnych z tłumaczami, 

 zorganizowanie cyklicznych warsztatów poświęconych różnym rodzajom 

świętowania Dnia Wszystkich Świętych (El Día de los Muertos) w"krajach 

hiszpańskojęzycznych. Uczestnicy mają możliwość wysłuchania referatów na 

temat zwyczajów związanych z kultem przodków i obchodem tego święta 

w Hiszpanii, Meksyku, Gwatemali, Boliwii, Wenezueli i"Peru,  

 wyjazd członków Koła na Tydzień Kina Hiszpańskiego, który jest ważnym 

wydarzeniem kulturalnym. Obejrzenie projekcji w oryginalnym języku oraz udział 

w"prelekcji osób związanych z filmem, autorytetów jest dla nas ważne ze względu 

na wybrany przez nas kierunek studiów, 

 Katedra Iberystyki ATH organizuje w dniach 29-30.04.2015 cykliczną konferencję 

IV Jornadas Latinoamericanas. W tym roku organizatorzy przewidzieli panele 

studenckie. Członkowie Koła planują udział i wystąpienie z referatem podczas tej 

konferencji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej z zaprezentowanymi 
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wystąpieniami.  

 

 Koło Naukowe Slawistów 

Powstało na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w 2003 roku z inicjatywy dr 

Agnieszki Będkowskiej-Kopczyk, która została jego pierwszym opiekunem. Koło orga-

nizowało międzynarodowe warsztaty przekładowe, podczas których doskonalono nie 

tylko umiejętności przekładu pisemnego i ustnego, ale także autoprezentacji, komunikacji 

i organizacji oraz integracji ze studentami z innych ośrodków akademickich. Efektem 

prac i obrad w ramach tych cyklicznie odbywających się (od 2006 do 2011) warsztatów 

były publikacje z serii „Przekładka” autorstwa studentów i pracowników Katedry. Obec-

nie koło zrzesza osoby zafascynowane słowiańszczyzną w szczególności kulturą, litera-

turą i językiem czeskim. Swoją pasję studenci rozwijają, a wiedzę pogłębiają, wspólnie 

analizując problemy badawcze z zakresu przekładu, literaturoznawstwa i językoznaw-

stwa, dyskutując, a także poznając bogactwo świata kinematografii (nie tylko czeskiej). 

W maju 2012 w ATH odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród przez p. 

Ladislava Bánovca (Konsulat Republiki Czeskiej w Warszawie) i p. Helenę Čermákovą 

(Ministerstwo Edukacji Narodowej Republiki Czeskiej) zwycięzcom XIV edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu Literackiego i Przekładowego pod patronatem Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej Republiki Czeskiej, Konsulatu Republiki Czeskiej w Warszawie oraz 

Czeskiego Centrum w Warszawie edycji współorganizowanej z innymi ośrodkami aka-

demickimi. W 2012 oraz 2016 koło zorganizowało spotkania dotyczące kompetencji i 

obecności tłumacza podczas rozpraw sądowych z sędzią Sądu Rejonowego w Bielsku-

Białej. W ramach koła są organizowane również spotkania świąteczne, wyjazdy nau-

kowo-badawcze, by z bliska i naocznie przekonać się o niepowtarzalności czeskiej archi-

tektury, malarstwa, rzeźbiarstwa, historycznych zbiorów muzealnych czy kuchni, a także 

warsztaty przekładowe współorganizowane z innymi ośrodkami. 

 

 Koło Naukowe Rusycystów 

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów powstało na Wydziale Humanistyczno-Społecz-

nym ATH w 2013 roku z inicjatywy prof. dra hab. Michała Łabaszczuka. Najważniej-

szym zadaniem członków koła jest wymiana zainteresowań naukowych oraz prezento-

wanie wyników własnych prac badawczych. Studenci zrzeszeni w Kole Rusycystów ak-
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tywnie uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach naukowo-kulturoznawczych mło-

dzieży akademickiej, organizowanych w ramach „Szkoły Otwartego Umysłu”. Akademia 

Techniczno-Humanistyczna dwukrotnie (2011, 2013) była gospodarzem Szkoły. Podczas 

takich spotkań studenci i doktoranci uczestniczą w warsztatach metodologicznych, wy-

głaszają przygotowane referaty i dyskutują na ich temat, przygotowują wieczory naro-

dowe (polski, ukraiński, rosyjski), a także biorą udział w wyjazdach kulturoznawczych. 

Projekt ten ma na celu przede wszystkim integrację młodzieży akademickiej, rozbudzenie 

zainteresowania studentów rozwojem naukowym, kształtowanie umiejętności samodziel-

nego i twórczego myślenia, wykształcenie w uczestnikach aktywności organizacyjnej 

oraz umiejętności autoprezentacji w aspekcie naukowym i kulturowym. Pomiędzy kolej-

nymi edycjami Szkoły Otwartego Umysłu członkowie Koła Rusycystów uczestniczą 

w spotkaniach, prelekcjach, dyskusjach oraz w prezentacjach filmów.  

Formy i zasady wsparcia materialnego, dydaktycznego i naukowego studentów określa 

procedura WKPiI/P6/2015. 

 

1.7.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH przyczynia się do rozwoju Bielska-Białej 

i regionu Podbeskidzia współpracując z władzami, organizacjami i instytucjami samorzą-

dowymi, oświatowymi i kulturalnymi. Najważniejsze z nich to: 

 Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

 Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

 Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego (afiliowany do Uniwersytetu Jana 

Pawła II w Krakowie), 

 Stowarzyszenie „Region Beskidy” (w ramach projektu Euroregion Beskidy), 

 Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, 

 Teatr Polski w Bielsku-Białej, 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 
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 wybrane szkoły ponadgimnazjalne w Bielsku-Białej5, Oświęcimiu, Żywcu, 

Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, Milówce, 

 wybrane palcówki przedszkolne, szkolne oraz opiekuńczo-wychowawcze 

Bielska Białej i powiatu bielskiego. 

Przykładem współpracy Wydziału ze środowiskiem lokalnym, wpisującym się w misję 

Akademii Techniczno-Humanistycznej, było zorganizowanie 16.02.2015 r. przez władze 

dziekańskie Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo 

Historyczne interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura 

– sztuka”. W wydarzeniu tym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli najważniej-

szych instytucji kulturalno-oświatowych Bielska-Białej. Do końca 2015 r. planowane jest 

wydanie publikacji pokonferencyjnej. Kontynuację podjętej współpracy stanowi inicja-

tywa powołania od roku akademickiego 2015/2016 Akademickiego Forum Humanistycz-

nego (AFH), którego regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału 

03.03.2015 r. Głównym celem utworzenia forum jest integracja środowiska naukowego 

WHS ATH z przedstawicielami środowiska humanistycznego Bielska-Białej i całego re-

gionu Podbeskidzia.  

(Informacje o AFH znajdują się na stronie Wydziału: www.whs.ath.bielsko.pl) 

1.8.  Kontakt z jednostkami Wydziału 
 

KATEDRA TEORII I PRAKTYK KOMUNIKACJI 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

budynek B (I piętro), pok. 111 

tel. (33) 827 92 61 

e-mail: pol@ath.bielsko.pl 

Sekretariat: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00 

http://www.projektowanie-komunikacji.ath.bielsko.pl/ 
 

KATEDRA LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

budynek B (I piętro), pok. 111 

tel. (33) 827 92 61 

e-mail: pol@ath.bielsko.pl 

Sekretariat: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00 

                                                 

 

5 W Liceach Ogólnokształcących nr IV i nr VI w Bielsku-Białej powstały klasy akademickie pod patronatem 

naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

ATH. W ramach promocji WHS każdego roku prowadzone są cykliczne wykłady i spotkania dla nauczycieli 

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej, a także Żywca, Czechowic-Dziedzic, Oświęcimia 

i Pszczyny. 

http://www.whs.ath.bielsko.pl/
mailto:pol@ath.bielsko.pl
http://www.projektowanie-komunikacji.ath.bielsko.pl/
mailto:pol@ath.bielsko.pl
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http://polka.ath.bielsko.pl/ 
 

KATEDRA ANGLISTYKI 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

budynek B (I piętro), pok. 101 

tel. (33) 827 92 65  

e-mail: fil.ang@ath.bielsko.pl 

Sekretariat: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00 

http://www.anglistyka.ath.edu.pl 
 

KATEDRA IBERYSTYKI 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

budynek B (I piętro), pok. 108 

tel. (33)8279313 

e-mail: kss@ath.bielsko.pl 

Sekretariat: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 

http://www.iberystyka.ath.bielsko.pl 
 

KATEDRA STUDIÓW ŚRODKOWOEUROPEJSKICH 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

budynek B (I piętro), pok. 108 

tel. (33)8279313 

e-mail: kss@ath.bielsko.pl  

Sekretariat: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 

http://www.kss.ath.bielsko.pl 
 

KATEDRA PEDAGOGIKI 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

budynek B (I piętro), pok. 110 

tel. (33) 827 92 99 

e-mail: kp@ath.bielsko.pl 

Sekretariat: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 

http://www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/ 

 

 

2. MISJA, WIZJA i STRATEGIA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNO-SPO-

ŁECZNEGO W LATACH 2016-2020 

 

2.1. Związek wizji, misji i strategii Wydziału z wizją, misją i strategią Uczelni 

Wydział Humanistyczno-Społeczny jako jedna z pięciu podstawowych jednostek 

organizacyjnych Akademii Techniczno-Humanistycznej, państwowej uczelni akademic-

kiej na Podbeskidziu aspirującej do przekształcenia się do roku 2020 w uniwersytet przy-

http://polka.ath.bielsko.pl/
mailto:kss@ath.bielsko.pl
mailto:kss@ath.Bielsko.pl
mailto:kpip@ath.bielsko.pl
http://www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/
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miotnikowy, stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pra-

cowników administracyjnych dążącą do realizacji wizji, misji i strategii Uczelni zgodnie 

z przyjętą przez Senat ATH w dn. 18 grudnia 2012 r. Strategią rozwoju na lata 2012-

2020 Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Realizując w praktyce wizję Uczelni, której istotę wyraża zadanie: „Sprawić, by 

każdy absolwent ATH otrzymał wykształcenie na najwyższym poziomie oraz był 

oczekiwany przez pracodawców na rynku pracy”6, władze Wydziału dążą do kształ-

cenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki rozwoju intelektual-

nego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii 

oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, a także przygotowują studentów do kom-

petentnego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na 

wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach oraz przepływie informacji. 

Zgodnie ze swoją misją Wydział Humanistyczno-Społeczny, nawiązując do tra-

dycji i wykorzystując współczesny dorobek cywilizacyjny, a także biorąc pod uwagę ten-

dencje na lokalnym rynku edukacyjnym oraz współpracując z regionalnym otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, czynnie uczestniczy w rozwoju nauki i kultury oraz w rozwią-

zywaniu ważnych problemów naukowych i społecznych. Wydział dąży także do uzyska-

nia wysokiej pozycji w środowisku naukowym w kraju i za granicą, zabiegając jednocze-

śnie o coraz mocniejsze ugruntowanie swojej pozycji w otoczeniu lokalnym (Bielsko-

Biała jako stolica regionu Podbeskidzia), będącym naturalnym zapleczem Uczelni i Wy-

działu7. 

 

Podstawowe cele strategiczne, spójne z celami strategicznymi Akademii, które stawia 

sobie Wydział Humanistyczno-Społeczny, to: 

 

 kształcenie i przygotowanie studentów do aktywnego życia we współczesnym spo-

łeczeństwie, 

 prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, 

                                                 

 

6 Zob. Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, Bielsko-Biała – grudzień 2013, s. 11. 
7 Według przeprowadzanych badań statystycznych największy procent młodzieży podejmującej studia na 

Wydziale Humanistyczno-Społecznym pochodzi z terenu Bielska-Białej (ok. 50%), a ponadto z terenów 

Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn, Skoczów, Brenna, Wisła, Ustroń), Górnego Śląska (Cze-

chowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy) oraz Małopolski (Oświęcim, Andrychów, Kęty, Wadowice). 
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 kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej dla potrzeb nauki, kultury, administracji 

i szkolnictwa, 

 aktywne uczestnictwo w przemianach cywilizacyjnych i wzbogacanie kultury i na-

uki, 

 stymulowanie dyskusji intelektualnej nad kulturą i nauką w środowisku lokalnym 

Bielska-Białej i regionie Podbeskidzia oraz współpraca z przedstawicielami lokal-

nych instytucji i firm jako interesariuszami zewnętrznymi wspomagającymi władze 

wydziału w przygotowaniu atrakcyjnej, nowoczesnej i dostosowanej do wymogów 

współczesnego świata oferty programowej studiów wyższych w ATH. 

 

Ponadto, zgodnie z założeniami Strategii ATH zapisanymi w Uczelnianej Księdze Jakości 

Kształcenia, głównymi wyzwaniami strategicznymi w obszarze strategicznym „Kształ-

cenie” na Wydziale Humanistyczno-Społecznym pozostają:  

 

1. stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej w obszarze szeroko rozumianej działalności 

humanistycznej w oparciu o rozeznanie potrzeb miasta i regionu,  

2. oferta różnorodnych form zajęć dydaktycznych,  

3. systematyczna poprawa zarządzania jakością kształcenia,  

4. rozwój bazy bibliotecznej dostosowanej do potrzeb prowadzonych kierunków 

i specjalności studiów (zwłaszcza w obszarze kształcenia języków obcych),  

5. promowanie postaw opartych na poszanowaniu wartości akademickich,  

6. wymiana międzynarodowa studentów, nauczycieli i pracowników administracyj-

nych,  

7. wspieranie inicjatyw naukowych studentów,  

8. wzmocnienie związków uczelni ze środowiskiem lokalnym,  

9. kształtowanie u studentów postaw kreatywnej przedsiębiorczości,  

10. zbudowanie aktywnego środowiska absolwentów i monitorowanie ich karier, 

11.  rozwój różnych form promocji  i pozyskiwania kandydatów na studia. 

 

2.2. Strategia Wydziału w obszarze kształcenia, badań naukowych i organizacji 

Na początku kadencji 2016-2020 (październik 2016) władze dziekańskie wyznaczyły 

podstawowe cele strategiczne Wydziału Humanistyczno-Społecznego w trzech zasadni-

czych obszarach: kształcenia, nauki i organizacji. Z założenia cele te podlegać mają 

modyfikacji i są dostosowywane do aktualnych zadań i potrzeb, wynikających z polityki 
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i misji Uczelni, a nade wszystko wpisują się w realizację trzech podstawowych celów 

strategicznych ATH zapisanych w Strategii rozwoju na lata 2012-2020 Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:  

1. Osiągnięcia wysokich standardów w obszarze kształcenia. 

2. Prowadzenia badań naukowych będących wkładem w rozwój krajowej nauki i go-

spodarki. 

3. Sprawnego zarządzania jednostką, obejmującego m.in. pozyskiwanie dodatko-

wych środków finansowych (projekty, granty), prowadzenie racjonalnej polityki 

kadrowej oraz usprawnienie budowania relacji z otoczeniem lokalnym.  

 

Wizja Wydziału w 2020 r. 

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej jest jed-

nostką efektywnie zarządzaną, stabilną pod względem finansowym, kadrowym i organi-

zacyjnym. Wydział jest jednym z filarów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-

nego w Bielsku-Białej (posiada dwa prawa doktoryzowania z literaturoznawstwa i języ-

koznawstwo, prowadzi studia doktoranckie III stopnia). Na wydziale w ramach prowa-

dzonych kierunków o profilu ogólnoakademickim (filologia polska, filologia) oraz prak-

tycznym (pedagogika) prowadzona jest działalność naukowo-badawcza na wysokim po-

ziomie, a wyniki badań są znane zarówno w krajowym jak i zagranicznym środowisku 

humanistyczno-społecznym. Jednostka posiada ugruntowaną pozycję w środowisku lo-

kalnym, współpracuje z wybranymi podmiotami gospodarczymi, kulturalnymi i oświato-

wymi. 

 

Władze Wydziału, podobnie jak działo się to w kadencji 2012-2016, konsekwentnie 

dążą do realizacji wyznaczonych celów strategicznych, w sposób profesjonalny realizują 

politykę zarządzania strategicznego jednostką, prowadzą dialog ze studentami i pracow-

nikami naukowo-dydaktycznymi oraz administracyjnymi w celu stałej poprawy jakości 

kształcenia i utrzymania wysokiej marki jednostki na zewnątrz; nawiązują współpracę z 

przedstawicielami otoczenia lokalnego w Bielsku-Białej i regionie Podbeskidzia. 
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Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni znają i utożsamiają się z misją oraz 

wizją Wydziału, czują się odpowiedzialni za stałą poprawę jakości kształcenia oraz ja-

kość prowadzonych badań, traktują w sposób partnerski studentów, pomagając im w jak 

najlepszym przygotowaniu do wymogów nowoczesnego świata opartego na wiedzy 

i przepływie informacji. 

 

Pracownicy administracyjni wspomagają władze dziekańskie oraz nauczycieli akade-

mickich w ich dążeniu do realizacji postawionych celów i zadań, doskonalą swoje umie-

jętności, korzystając z oferty szkoleń oraz możliwości wymiany międzynarodowej, np. 

w ramach programu Erasmus. 

 

Studenci Wydziału podejmują kształcenie na wybranych przez siebie kierunkach, a 

uczelnia zapewnia im kontakt z profesjonalnie przygotowaną do zawodu kadrą naukowo-

dydaktyczną oraz nowoczesną bazą lokalową (pracownie komputerowe, laboratoria języ-

kowe)  i biblioteczną. 

 

Absolwenci Wydziału podejmują po ukończeniu studiów pracę związaną z ich przygo-

towaniem i życiową pasją; najbardziej uzdolnieni decydują się na dalszy rozwój naukowy 

(studia doktoranckie). Absolwenci utrzymują dobre relacje z macierzystą uczelnią i przy-

czyniają się do promowania dobrego wizerunku Wydziału w otoczeniu lokalnym. 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie celów strategicznych i operacyj-

nych oraz działań Wydziału Humanistyczno-Społecznego w formie planów do rea-

lizacji w kadencji 2016-20208.  

 

                                                 

 

8
Zadania te podlegają bieżącej analizie ryzyka prowadzonej przez uczelniany Zespół ds. Systemu Kontroli 

Zarządczej we współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ds.Sys-

temu Kontroli Zarządczej. 
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ZADANIA STRATEGICZNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA 

 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Rozszerzenie oferty dy-

daktycznej na kierunkach 

i specjalnościach 

 

Utrzymanie naboru na studia drugiego stopnia (magisterskich) 

na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych na 

wydziale. 

Uruchomienie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na 

kierunkach filologia polska i filologia w zakresie dyscyplin lite-

raturoznawstwo - językoznawstwo 

Umiędzynarodowienie 

studiów  

Rozszerzenie oferty dydaktycznej i stworzenie programów 

kształcenia w języku angielskim. 

Rozszerzenie oferty dy-

daktycznej dla absolwen-

tów studiów pierwszego i 

drugiego stopnia 

 

 

Uruchomienie nowych studiów podyplomowych. 

 

Stworzenie pakietu usług 

badawczych dla regional-

nego środowiska biznesu 

 

Przygotowanie oferty kursów i szkoleń dla klientów zewnętrz-

nych. 

Systematyczna praca nad 

zapewnieniem jakości 

kształcenia na wszystkich 

kierunkach, specjalno-

ściach, poziomach i rodza-

jach studiów 

 

 

Systematyczne i konsekwentne wdrażanie systemu zapewniania 

jakości kształcenia na wydziale. 

 
 

CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA 

Utrzymanie naboru na stu-

dia drugiego stopnia (ma-

gisterskich) na wszystkich 

kierunkach i specjalno-

ściach prowadzonych na 

wydziale. 

 

Uruchomienie studiów 

trzeciego stopnia (dokto-

ranckich) na kierunkach fi-

lologia polska i filologia w 

 Systematyczna i skuteczna promocja studiów dru-

giego stopnia na macierzystej uczelni wśród studen-

tów i absolwentów studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

 

 Przygotowanie wniosku o prawa doktoryzowania w 

zakresie językoznawstwa 

 Starania u uzyskanie prawa prowadzenia studiów 

trzeciego stopnia (doktoranckich) 
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zakresie dyscyplin literatu-

roznawstwo - językoznaw-

stwo 

 Stworzenie procedur i regulaminu prowadzenia stu-

diów doktoranckich zgodnie z obowiązującym sta-

nem prawnym 

Rozszerzenie oferty dy-

daktycznej i stworzenie 

programów kształcenia 

w języku angielskim 

 Próba utworzenia nowego kierunku studiów na styku 

obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (fi-

lologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, 

socjologia, zarządzanie, projektowanie komunikacji 

społecznej). 

 Próba utworzenia nowego kierunku studiów o charakte-

rze międzywydziałowym na styku obszaru nauk huma-

nistycznych i nauk matematycznych (filologia,  projek-

towanie komunikacji społecznej, informatyka). 

 Promocja kierunku filologia, specjalność filologia an-

gielska za granicą (Rosja, Ukraina, Azja). 

 Przygotowanie oferty zajęć o tematyce humanistycznej 

w języku angielskim włączanej do programów studiów 

na innych Wydziałach ATH).  

 Intensyfikacja wymiany międzynarodowej studentów 

i pracowników w ramach programu unijnego Erasmus. 

 Tworzenie kursów języka polskiego dla obcokrajowców 

w celu pozyskania przyszłych studentów na kierunkach 

humanistycznych i technicznych ATH – we współpracy 

z Działem Nauki i Współpracy Międzynarodowej i Biu-

rem Wymiany Akademickiej ATH. 
 

Uruchomienie nowych-

studiów podyplomowych 

 

Przygotowanie programów nowych studiów podyplomowych 

i kursów dokształcających: 

 Angielski język biznesu 

 Resocjalizacja 

 Retoryka praktyczna 

 Bibliotekoznawstwo i nowe media 

 Nauczanie języka polskiego jako obcego 

 Humanistyka jako logoterapia 

Przygotowanie oferty 

kursów i szkoleń dla 

klientów zewnętrznych 

Nowelizowanie pakietu usług badawczych dla regionalnego oto-

czenia społecznego9: 

 „Etyka w biznesie”,  

 „Warsztaty pisania tekstów użytkowych”,  

 „Redakcja językowo-stylistyczna tekstów użytkowych 

i innych”,  

 „Recenzje wydawnicze” 

 Inne (w przygotowaniu) 

Systematyczne i konse-

kwentne wdrażanie sys-

We współpracy z kierownikami katedr: 

 prace nad kolejnymi edycjami Wydziałowej Księgi Ja-

kości Kształcenia,  

                                                 

 

9 Zob. Usługi badawcze (broszura), Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2013, s.45-46. 
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temu zapewniania jako-

ści kształcenia na wy-

dziale 

 wdrażanie spójnego systemu hospitacji  

 wdrażanie systemu ankietyzacji zajęć,  

 ocena okresowa pracowników,  

 autoewaluacja pracowników, 

 spotkania szkoleniowo-informacyjne ze studentami 

i pracownikami Wydziału, 

 opracowanie i wdrażanie procedur dotyczących po-

prawy i zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale, 

 poddanie się audytowi wewnętrznemu i zewnętrznemu 

 złożenie dwóch raportów poakredytacyjnych (listopad 

2016 i listopad 2017)  
 

ZADANIA STRATEGICZNE W OBSZARZE NAUKI 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Wspieranie awansu wła-

snej kadry naukowej 

 finansowanie przewodów doktorskich, habilitacji i pro-

fesur tytularnych;  

 organizacja konferencji naukowych;  

 systematyczne pomnażanie dorobku naukowego pra-

cowników naukowo-badawczych (monografie, arty-

kuły); 

 finansowanie punktowanych pism naukowych i tworze-

nie nowych periodyków afiliowanych na Wydziale. 
Systematyczne wspieranie 

finansowe rozwoju nau-

kowego własnej kadry na-

ukowej 

Racjonalne wykorzystywanie ministerialnej dotacji celowej 

oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na dzia-

łalność naukowo-badawczą. 

Uczynienie z wydziału fi-

laru przyszłego uniwersy-

tetu przymiotnikowego  

Starania o uzyskanie prawa do uzyskania drugiego prawa nada-

wania stopnia naukowego doktora w obszarze nauk humani-

stycznych, w dyscyplinie językoznawstwo. 

Współpraca międzynaro-

dowa studentów i pra-

cowników naukowych i 

administracyjnych 

Intensyfikacja wymiany międzynarodowej i mobilności studen-

tów oraz pracowników akademickich. 

Współpraca ze środowi-

skiem lokalnym 

Integracja środowiska humanistycznego Bielska-Białej i re-

gionu Podbeskidzia ze środowiskiem naukowym wydziału. 

Wspieranie działalności 

studenckich Kół Nauko-

wych  

Systematyczne poszerzenia dostępu studentów do uczestnicze-

nia w prowadzeniu badań naukowych. 
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CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA 

Finansowanie przewodów 

doktorskich, habilitacji 

i profesur tytularnych; 

organizacja konferencji 

naukowych; systema-

tyczne pomnażanie do-

robku naukowego pra-

cowników naukowo-ba-

dawczych (monografie, 

artykuły); finansowanie 

punktowanych pism nau-

kowych i tworzenie no-

wych periodyków 

 Przygotowanie wniosku dotyczącego naukowej para-

metryzacji Wydziału (w latach 2013-2016) i uzyskanie 

co najmniej kategorii B. 

 Uzyskiwanie nowych awansów naukowych na Wy-

dziale (profesur tytularnych, habilitacji i doktoratów) w 

obszarze nauk humanistycznych i nauk społecznych. 

 Organizowanie przez wszystkie katedry Wydziału co 

najmniej jednej ogólnopolskiej konferencji naukowej 

w każdym roku akademickim. 

 Powiększanie dorobku naukowego w postaci punktowa-

nych publikacji wykazywanych w zasobach Biblioteki 

ATH.  

 Utrzymanie wysokiej punktacji dla interdyscyplinar-

nego pisma naukowego „Świat i Słowo”.  

 Uzyskanie wyższej punktacji dla pisma naukowego 

„Media i Społeczeństwo”. 

 Uzyskanie wyższej punktacji dla pisma naukowego 

„Konteksty Pedagogiki”. 

 Uzyskanie punktacji dla rocznika naukowego „Świat 

Słowian”. 

 Utworzenie interdyscyplinarnego pisma naukowego 

neofilologów (anglistów, hispanistów i slawistów). 
Racjonalne wykorzysty-

wanie ministerialnej do-

tacji celowej oraz pozy-

skiwanie dodatkowych 

środków finansowych na 

działalność naukowo-ba-

dawczą 

 

 Stworzenie przejrzystych zasad podziału ministerialnej 

dotacji celowej na utrzymanie potencjału badawczego. 

 Stworzenie przejrzystych zasad podziału ministerialnej 

dotacji celowej na rozwój młodej kadry naukowej. 

 Zachęcanie pracowników naukowo-dydaktycznych 

Wydziału do większej aktywności w aplikowaniu o 

granty i projekty naukowo-badawcze. 

 Podtrzymanie systemu sprawozdawczości ze starań o 

granty10.   
  

                                                 

 

10
Zob. Instrukcja Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego nr 1/2013/2014z dn. 03.12.2013 r. w 

sprawie wprowadzenia programu motywująco/zobowiązującego pracowników do składania wniosków o 

granty naukowo-badawcze. 
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Starania o uzyskanie 

prawa do uzyskania dru-

giego prawa nadawania 

stopnia naukowego dok-

tora w obszarze nauk 

humanistycznych, w dys-

cyplinie językoznaw-

stwo. 

 Przygotowanie wniosku o uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora w obszarze nauk humani-

stycznych, w dyscyplinie językoznawstwo – złożenie 

wniosku w roku akademickim 2016/2017. 

 Docelowo: uruchomienie studiów doktoranckich w ob-

szarze nauk humanistycznych (językoznawstwo, literaturo-

znawstwo) do roku 2019/2020. 

Intensyfikacja wymiany 

międzynarodowej i mo-

bilności studentów oraz 

pracowników akademic-

kich 

 Organizowanie przez Wydziałowego Koordynatora ds. 

Wymiany międzynarodowej we współpracującego z ko-

ordynatorami katedralnymi oraz Biurem Wymiany Aka-

demickiej ATH, spotkań ze studentami wszystkich kie-

runków w celu promowania wymiany międzynarodowej. 

 Zawieranie nowych umów z uczelniami zagranicznymi 

w Europie. 

 Intensyfikacja wymiany międzynarodowej z uczelniami 

w Republice Czeskiej (Praga, Ostrawa, Brno), Republice 

Słowacji (Nitra, Bańska Bystrzyca). 

 Próby nawiązania współpracy i wymiany międzynarodo-

wej z uczelniami na Ukrainie (np. Tarnopol, Krzemie-

niec, Stanisławów, Lwów).  

 Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć i praktyk studenckich 

dla studentów zagranicznych. 

Integracja środowiska 

humanistycznego Biel-

ska-Białej i regionu Pod-

beskidzia ze środowi-

skiem naukowym wy-

działu 

 Prowadzenie wykładów otwartych w ramach Akade-

mickiego Forum Humanistycznego pod egidą dzie-

kana WHS. 

 Podpisywanie umów partnerskich z placówkami oświato-

wymi. 

 Podpisywanie umów partnerskich z placówkami opie-

kuńczo-wychowawczymi. 

 Podpisywanie umów partnerskich z zakładami penitencjar-

nymi. 

 Tworzenie patronatu nad wybranymi klasami o profilu 

humanistycznym w szkołach ponadgimnazjalnych Biel-

ska-Białej. 

 Patronowanie konkursom o tematyce artystyczno-literac-

kiej organizowanych przez szkoły gimnazjalne i ponadgim-

nazjalne Bielska-Białej i regionu Podbeskidzia. 

 Stała współpraca z wiodącymi placówkami kulturalno-

oświatowymi Bielska-Białej i regionu Podbeskidzia: 

– Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-

Białej 
– Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 
– Teatr Polski w Bielsku-Białej 

– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 
– Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Bielsku-Białej 
– Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej 

– Galeria Bielska BWA 
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 Współpraca z Wojewódzką Komendą Policji w Katowi-

cach oraz Miejską Komendą Policji w Bielsku-Białej w 

ramach programu edukacja dla bezpieczeństwa. 

 Organizowanie spotkań promocyjnych, wykładów, 

warsztatów i zajęć na terenie szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu bielskiego, żywieckiego, oświęcimskiego, cie-

szyńskiego i pszczyńskiego. 

 Organizacja sesji i konferencji naukowych o tematyce re-

gionalnej we współpracy z instytucjami kulturalno-

oświatowymi Bielska-Białej i regionu Podbeskidzia. 

 Wydawanie publikacji naukowych poświęconych tema-

tyce miasta i regionu. 

Systematyczne poszerze-

nia dostępu studentów 

do uczestniczenia w pro-

wadzeniu badań nauko-

wych w relacjach mistrz-

uczeń 

 Oferta działalności studenckich kół naukowych na 

wszystkich prowadzonych kierunkach i specjalno-

ściach studiów: 
– Koło Naukowe Polonistów ATH 
– Koło Naukowe Humanistów ATH 

– Koło Naukowe Slawistów 
– Studenckie Koło Naukowe Rusycystów 
– Koło Naukowe Iberystów ATH 
– Wydziałowe Koło Regionalistów ATH 
– Koło Naukowe Pracowników Naukowych i Stu-

dentów „Forum    Pedagogiczne”  

 Organizacja wydarzeń integracyjnych (rajdy tury-

styczne, wycieczki, ogniska, imprezy taneczne, imprezy 

sportowe). 

 Organizacja wyjazdów krajoznawczo-naukowych krajo-

wych (np. do Warszawy, Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, 

Zgorzenia Górnego, Górek Wielkich) oraz zagranicznych 

(np. do Pragi, Wiednia, Wilna, Lwowa, Krzemieńca, Ber-

lina). 

 Powołanie do życia Studenckiego Koła Teatralnego. 

 Tworzenie pisma studenckiego on-line „Margines” jako 

platformy wypowiedzi studentów. 

 Stwarzanie studentom możliwości publikowania tekstów 

naukowych w czasopismach naukowych prowadzonych na 

wydziale, takich jak „Świat i Słowo”, „Świat Słowian” czy 

„Media i Społeczeństwo”.  

 Zachęcanie studentów (zwłaszcza studiów magister-

skich) do udziału z referatami w sesjach i konferencjach 

naukowych organizowanych na wydziale. 

 Wspieranie mobilności naukowej studentów uczestni-

czących w konferencjach naukowych organizowanych 

przez koła naukowe innych uczelni w kraju i za granicą. 

 Indywidualna opieka naukowa nad studentami szczegól-

nie uzdolnionymi. 
 

ZADANIA STRATEGICZNE W OBSZARZE ORGANIZACJI 
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CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Opracowanie programu 

naprawczego wydziału 

Racjonalna i efektywna polityka organizacyjna, kadrowa i fi-

nansowa wydziału 

Opracowanie systemu 

skutecznej promocji wy-

działu 

Promocja kierunków, specjalności, specjalizacji oraz studiów 

podyplomowych prowadzonych na wydziale  

Nawiązanie efektywnej 

i trwałej współpracy 

z otoczeniem lokalnym 

(gospodarczym, oświato-

wym i kulturalnym) 

 

 

Pozyskiwanie interesariuszy zewnętrznych, nawiązanie trwa-

łych relacji z otoczeniem lokalnym 

 

CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA 

Racjonalna i efektywna 

polityka organizacyjna, 

kadrowa i finansowa 

wydziału 

 W obszarach: 
– dążenie do obniżania kosztów procesu kształcenia przy 

zachowaniu jakości prowadzonych zajęć 

– efektywna polityka kadrowa  
– zatrudnianie najzdolniejszych absolwentów 
– efektywne zarządzanie bazą lokalową wydziału  
– poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania  

Promocja kierunków, 

specjalności, specjaliza-

cji oraz studiów pody-

plomowych prowadzo-

nych na wydziale  

 Współpraca prodziekana ds. kształcenia i promocji Wy-

działu Humanistyczno-Społecznego z Biurem Promocji i 

Biurem Rektora ATH w organizowaniu wydarzeń doty-

czących budowania rozpoznawalnej marki Wydziału i po-

szczególnych Katedr. 

 Systematyczna modernizacja wydziałowej strony interne-

towej i katedralnych stron internetowych. 

 Systematyczna promocja Wydziału na portalach społecz-

nościowych (np. na Facebooku). 

 Pisanie i zamieszczanie tekstów promocyjnych (np. wy-

wiadów z absolwentami, studentami i pracownikami po-

szczególnych kierunków studiów) na stronach katedral-

nych i na stronie internetowej wydziału 

(www.whs.ath.bielsko.pl) 
Zamieszczanie tekstów promocyjnych dotyczących osiągnięć 

studentów i pracowników Wydziału na stronie Akademii 

(www.ath.bielsko.pl) 

 Promocja kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

poprzez zamieszczanie materiałów promocyjnych na stro-

nach internetowych zaprzyjaźnionych instytucji i placó-

wek kulturalno-oświatowych Bielska-Białej (np. Biblio-

teki Pedagogicznej, RODN „WOM”, Książnicy Beskidz-

kiej, redakcjabb). 

 Spotkania promocyjno-szkoleniowe z interesariuszami ze-

wnętrznymi – przedstawicielami wybranych placówek 

kulturalno-oświatowych (np. RODN „WOM”, Wydział 

http://www.whs.ath.bielsko.pl/
http://www.ath.bielsko.pl/
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Kultury i Sztuki UM Bielska-Białej, Książnica Beskidzka, 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, Galeria BWA, Teatr 

Polski w Bielsku-Białej). 

 Organizowanie wydarzeń promujących poszczególne kie-

runki i specjalności studiów (np. działania teatralne, kon-

kursy, sesje, warsztaty) w otoczeniu lokalnym. 

 Promocja Wydziału podczas wydarzeń związanych z ob-

chodami jubileuszu 15-lecia WHS (15-16.11.2016). 

 Promocja kierunku filologia polska podczas Kongresu Po-

lonistyki Szkolnej i Akademickiej (17.11.2016). 

 Promocja kierunku filologia, specjalność filologia angiel-

ska podczas międzynarodowej konferencji metodycznej 

IATEFL Poland w dniach 15-17.09.2017). 

 Promocja Wydziału podczas Dni Otwartych Akademii. 

 Promocja Wydziału podczas Beskidzkiego Festiwalu Na-

uki i Sztuki. 

 Promocja kierunków i specjalności prowadzonych na wy-

dziale we współpracy z mediami lokalnymi (np. „Radio Biel-

sko”, „Radio Anioł Beskidów”, Telewizja Regionalna, „Ga-

zeta Wyborcza”, „Kurier Radia Bielsko”, „Kronika Be-

skidzka”, „Pełna Kultura”). 

 Promocja Wydziału w publikatorach wewnętrznych (fol-

dery, katalogi, „Akademia”). 

 Promocja Wydziału we współpracy z kuratorem Akade-

mickiej Galerii ATH prof. Ernestem Zawadą (pracowni-

kiem Katedry Pedagogiki). 

 Promocja Wydziału we współpracy z drem Janem Borow-

skim (adiunktem w Katedrze Pedagogiki) dyrektorem 

Chóru ATH. 

 Promocja wydziału we współpracy z Biblioteką ATH (or-

ganizowanie szkoleń bibliotecznych, wystaw okresowych 

i wykładów o tematyce kulturalno-literackiej). 
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Pozyskiwanie interesa-

riuszy zewnętrznych, na-

wiązanie trwałych rela-

cji z otoczeniem lokal-

nym 

 Organizowanie cyklicznych spotkań warsztatowych typu 

„brainstorming” z przedstawicielami instytucji i placówek 

oświatowo-kulturalnych i wychowawczo-opiekuńczych. 

 Dialog prowadzony z interesariuszami zewnętrznymi nt. 

potrzeb lokalnego rynku pracy oraz kształtu programów 

i efektów studiów prowadzonych na wydziale. 

 Konsultowanie programów i założonych efektów kształ-

cenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach stu-

diów ze specjalistami zewnętrznymi. 

 Monitorowanie lokalnego rynku pracy i rynku edukacyj-

nego. 

 Współpraca z Biurem Karier ATH w monitorowaniu ka-

riery absolwentów Wydziału. 

 Prowadzenie własnych (wydziałowych) badań dotyczą-

cych kariery absolwentów (ankiety). 

 Współpraca z absolwentami Wydziału, którzy po zakoń-

czeniu studiów podjęli własną działalność gospodarczo-

usługową (np. firmy designerskie, wydawnictwa). 

 Współpraca z przedstawicielami świata nauki (np. profeso-

rami wyższych uczelni w kraju i za granicą) w celu wdraża-

nia innowacyjnych metod kształcenia i poznawania nowych 

trendów badawczych w obszarze nauk humanistycznych 

i społecznych. 

 Współpraca z przedstawicielami świata sztuki (malarzami, 

grafikami, wystawcami) oraz instytucjami artystycznymi 

(np. Galeria Bielska BWA, Bielskie Centrum Kultury). 
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3. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I SYSTEM ZAPEWNIENIA JA-

KOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNO-SPO-

ŁECZNYM 

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny przyjął wytyczne dotyczące utrzymania i doskona-

lenia polityki jakości kształcenia – zgodnie z: Uchwałą Nr 944/11/V/2013 z dnia 19 li-

stopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Zarządzeniem 

Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z 

dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia oraz Zarządzeniem Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych 

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Zarządzeniem Nr 1032/2015/2016 z dnia 31 maja 

2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego Systemu Zapew-

niania Jakości Kształcenia. Zgodnie z uchwałą, zasadniczymi celami systemu jest: 

1. stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

2. podniesienie rangi pracy dydaktycznej, 

3. informowanie społeczeństwa, zwłaszcza uczniów szkół średnich – kandydatów 

na studia, studentów i doktorantów, pracodawców oraz władz administracyjnych 

różnych szczebli, nauczycieli akademickich i całego środowiska naukowego, 

o jakości kształcenia w Akademii i poziomie wykształcenia jej absolwentów, 

4. stworzenie programów studiów oraz procedur oceniających metody i warunki 

kształcenia, umożliwiających Akademii uczestnictwo i aktywną działalność 

w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 

W dniu 19 listopada 2013 r. Senat ATH przyjął Uchwałę Nr 944/11/V/2013 w sprawie 

wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, która potwierdza wolę Władz Uczelni 

w doskonaleniu systemu zapewniania jakości i dostosowuje uczelniany system do no-

wych regulacji prawa państwowego.  
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Uchwała określa cel i zakres działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jako-

ści Kształcenia, w tym Wydziałowego Systemu Zapewniana Jakości Kształcenia, oraz 

wytyczne dotyczące zarządzania jakością kształcenia w ATH.  

Cele Systemu zostały sformułowane następująco: 

1. stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Akademii, 

2. podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela 

akademickiego, 

3. podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Akademii, 

4. szerokie informowanie o jakości kształcenia w Akademii. 

Zakres działania Systemu obejmuje w szczególności:  

1. ocenę i doskonalenie systemu i procesu kształcenia,  

2. ocenę i doskonalenie warunków kształcenia, w tym organizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego,  

3. zapewnienie jakości kadry dydaktycznej i kadry pomocniczej obsługującej proces 

dydaktyczny,  

4. publikowanie informacji na temat kształcenia i jakości kształcenia, 

5. ocenę udziału studentów i słuchaczy w kształtowaniu procesu kształcenia 

i w funkcjonowaniu Akademii, 

6. ocenę i doskonalenie programów wsparcia dla studentów, 

7. ocenę i doskonalenie warunków socjalnych studentów i doktorantów oraz 

zaplecza kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego, 

8. badanie kariery zawodowej absolwentów oraz zbieranie opinii absolwentów 

Akademii o systemie i procesie kształcenia, efektach kształcenia i zdobytych 

kwalifikacjach, 

9. badanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy 

zawodowej. 

Na poziomie Wydziału zakres działania Systemu obrazuje Schemat 2.  



69 

 

 

Schemat 2. Mapa procesów głównych, pomocniczych oraz doskonalących i napraw-

czych. 

 
 

Źródło: Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, Bielsko-Biała 2016, s. 13. 

 

Na szczeblu Wydziału strukturę instytucjonalną Systemu (Schemat 3 i 4) tworzą Pełno-

mocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształ-

cenia z dwoma zespołami: Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Zespołem ds. 

Oceny Jakości Kształcenia. Pracami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia kie-

ruje Pełnomocnik Dziekana.  

 

Schemat 3.Struktura instytucjonalna Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 
 

Źródło: Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, Bielsko-Biała 2016, s. 14. 
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Schemat 4. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia w strukturze organi-

zacyjnej ATH 

 
 

Źródło: Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, Bielsko-Biała 2016, s. 14. 

 

Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia i Zespołów należy (Tabela 1): 
 

Tabela 1. Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komi-

sji ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Zespołu 

ds. Oceny Jakości Kształcenia 
 

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

a) nadzór nad realizacją na Wydziale uczelnianych i wydziałowych wytycznych dotyczących zapew-

nienia jakości kształcenia, 

b) opracowanie, w porozumieniu z dziekanem, harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną 

i poprawą jakości kształcenia, w tym ramowego planu hospitacji i ankietyzacji na dany rok akade-

micki, 

c) nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji na Wydziale, 

d) przekazywanie Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia dokumentacji systemu zapewnia-

nia jakości kształcenia, w tym: ramowego harmonogramu hospitacji i ankietyzacji na dany rok 

akademicki; danych statystycznych dotyczących procesu ankietyzacji i hospitacji oraz i ich wyni-

ków; raportu samooceny i planów poprawy jakości kształcenia; sprawozdania z posiedzenia Rady 

Wydziału poświęconego jakości kształcenia (WKP/I1/2014/2015), 

e) przygotowywanie wraz z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia i przedstawianie dzieka-

nowi rocznych sprawozdań w zakresie oceny funkcjonowania i efektywności systemu zapewniania 

jakości kształcenia na Wydziale w danym roku akademickim oraz wdrażania projektów działań 

podnoszących jakość kształcenia, 

f) nadzór nad wydziałową dokumentacją systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym Wydzia-

łową Księgą Jakości Kształcenia. 

ZADANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

a) opracowanie polityki jakości kształcenia na Wydziale zgodnej z misją Akademii i strategią Wy-

działu, 

b) wdrażanie na Wydziale procedur służących zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia 

opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia, 
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c) wdrożenie na Wydziale wytycznych Senatu i zarządzeń Rektora dotyczących procesu dydak-

tycznego oraz programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, 

d) opracowywanie i wdrażanie procedur i instrukcji wydziałowych służących zapewnieniu i do-

skonaleniu jakości kształcenia, 

e) opracowanie systemu hospitacji zajęć dydaktycznych, 

f) analiza danych dotyczących kariery zawodowej absolwentów oraz opinii absolwentów o pro-

gramie kształcenia, organizacji i warunkach prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz osiągnię-

tych kwalifikacjach, 

g) analiza danych dotyczących opinii pracodawców o kompetencjach zatrudnianych absolwentów 

i zgodności programu kształcenia, w tym efektów kształcenia, z wymaganiami rynku pracy, 

h) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia, 

i) przedstawianie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształce-

nia na Wydziale, 

j) przygotowywanie wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia i przedstawianie 

Radzie Wydziału rocznych sprawozdań w zakresie oceny funkcjonowania i efektywności sys-

temu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale w danym roku akademickim oraz wdrażania 

projektów działań podnoszących jakość kształcenia, 

k) przygotowywanie raportów samooceny i planów poprawy jakości kształcenia, w oparciu o wzór 

i wytyczne określone przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia, 

l) przygotowanie i aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia. 

ZESPÓŁ ds. ZAPEWNIANIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

ZESPÓŁ ds. OCENY 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

a) proponowanie metod doskonalenia za-

sad rekrutacji na studia pierwszego, dru-

giego i trzeciego stopnia, 

b) wskazywanie metod doskonalenia pro-

cesu kształcenia, w tym: programów 

kształcenia, organizacji i warunków pro-

wadzenia zajęć dydaktycznych, metod 

i form kształcenia, sposobów weryfika-

cji efektów kształcenia osiąganych przez 

studenta, 

c) wspieranie wydziałowych komisji wła-

ściwych do programów kształcenia 

w modernizowaniu programów kształce-

nia i opracowywaniu nowych progra-

mów kształcenia zgodnie z KRK dla 

Szkolnictwa Wyższego i/lub standar-

dami kształcenia określonymi przez mi-

nistra właściwego ds. szkolnictwa wyż-

szego, 

d) monitorowanie prawidłowego stosowa-

nia punktacji ECTS, 

e) opracowywanie metod poprawy mobil-

ności studentów, doktorantów i nauczy-

cieli akademickich, 

f) opracowywanie metod podnoszenia ja-

kości kadry dydaktycznej, w tym: opra-

cowywanie metod doskonalenia systemu 

nagradzania nauczycieli akademickich, 

doktorantów i pracowników administra-

cyjnych związanych z procesem dydak-

tycznym; opracowywanie metod dosko-

nalenia jakości obsługi administracyjnej 

procesu dydaktycznego; opracowanie 

zasad uznawalności kształcenia pozafor-

malnego i nieformalnego, 

a) monitoring wprowadzania na Wydziale re-

komendacji UKJK i WKPiIK 

b) przeprowadzenie samooceny jakości kształ-

cenia na kierunkach studiów, wg wytycz-

nych Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, 

c) analiza zgodności kierunku i profilu studiów 

z misją uczelni i strategią wydziałową, 

d) analiza zgodności efektów kształcenia opisa-

nych w programach z efektami kształcenia 

dla wskazanego obszaru lub obszarów 

kształcenia opisanych w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

e) ocena prawidłowości opisu modułów kształ-

cenia (przedmiotów) oraz monitorowanie ich 

aktualizacji, 

f) analiza oraz ocena metod i form kształcenia 

w aspekcie efektów kształcenia, które musi 

osiągnąć student, 

g) analiza i ocena sposobów weryfikacji efek-

tów kształcenia osiąganych przez studenta, 

h) analiza wyników egzaminów, sprawdzia-

nów, zaliczeń i innych form weryfikowania 

efektów kształcenia osiąganych przez stu-

denta w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych, 

i) analiza wymagań stawianych pracom dyplo-

mowym oraz monitorowanie jakości prac 

dyplomowych i rzetelności ich oceniania, 

j) analiza wymagań dotyczących egzaminów 

dyplomowych oraz monitorowanie sposobu 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych, 

k) koordynowanie/przeprowadzenie ankietyza-

cji studentów, doktorantów i słuchaczy w za-

kresie oceny zajęć dydaktycznych, 
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g) coroczne planowanie działań mających 

na celu podnoszenie jakości kształcenia. 

l) ocena warunków prowadzenia zajęć dydak-

tycznych, infrastruktury i bazy dydaktycznej, 

m) ocena warunków socjalnych studentów 

i doktorantów, w tym możliwości uzyskiwa-

nia stypendiów oraz dostępu do domów stu-

denckich, 

n) ocena obsługi administracyjnej procesu dy-

daktycznego, w tym obsługi dziekanatowej 

studentów, doktorantów i słuchaczy, 

o) publikowanie na stronie internetowej Wy-

działu corocznych rezultatów oceny jakości 

kształcenia. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Instrumentami realizacji Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest 

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia, która wchodzi w skład dokumentacji Systemu 

i jest publicznie dostępnym opracowaniem zawierającym podstawowe informacje doty-

czące systemu zapewniania jakości. Dokumentacja Wydziału zawiera ponadto procedury 

wydziałowe i instrukcje wydziałowe.  

Nadzór nad dokumentacją Systemu obejmuje: opracowywanie, sprawdzanie i zatwier-

dzanie dokumentów, rozpowszechnianie dokumentów, wprowadzanie zmian do doku-

mentów oraz udostępnianie i archiwizację nieaktualnych dokumentów (Schemat 5).  
 

Schemat 5. Struktura dokumentacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształ-

cenia na poziomie Uczelni i Wydziału 

 

 
 

Źródło: Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, Bielsko-Biała 2016, s. 16. 
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Wewnętrzne uregulowania prawne 

 

 Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 

listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

 Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnia-

nego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

 Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. 

Jakości Kształcenia, 

 Uchwała Nr 988/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 

kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

 Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

ABSOLWENCI I INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI 

Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia 

Ankieta badająca poziom satysfakcji absolwentów służy doskonaleniu programu kształ-

cenia, jej treść określi procedura wydziałowa. Ankietę będzie się przeprowadzać wśród 

losowo wybranych osób, ale w ilości nie mniejszej niż 20% osób kończących studia w 

danym roku akademickim. Za przeprowadzenie i analizę wyników ankiety odpowiadać 

będą Kierownicy Katedr, a wnioski służące doskonaleniu jakości kształcenia na kierunku 

będą przedstawiane Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i Pełnomocnikowi Dziekana 

ds. Jakości Kształcenia. 

 

Obserwacja kariery zawodowej absolwentów 
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Monitorowanie karier zawodowych absolwentów prowadzone jest przez uczelniane 

Biuro Karier przy współpracy z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia. Opis sto-

sowanych narzędzi, sposobu przeprowadzania analizy oraz zasady przygotowania infor-

macji zwrotnej (raportu) określa procedura ogólnouczelniana. Pozyskane informacje od-

noszące się do kierunków prowadzonych przez WHS służą doskonaleniu programów 

kształcenia. Katedry prowadzące poszczególne kierunki studiów mogą uzyskać informa-

cje o karierach swoich absolwentów także w inny sposób, przy czym pozyskane informa-

cje powinny znajdować odzwierciedlenie w działaniach dydaktycznych. 

 

Monitoring zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy  

Przynajmniej raz na trzy lata Katedry powinny przeprowadzać analizę zgodności zakła-

danych efektów kształcenia na kierunku z potrzebami rynku pracy (zwłaszcza lokalnego). 

W tym celu organizowane są konsultacje z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza spo-

tkania z przedstawicielami zakładów pracy – rzeczywistymi i potencjalnymi pracodaw-

cami absolwentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. Katedry zobowiązane są do 

dokumentowania takich przedsięwzięć. Informacje o odbytych spotkaniach należy na bie-

żąco przekazywać Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i Pełnomocnikowi Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia. Wymiana poglądów i uzyskane informacje powinny służyć dosko-

naleniu procesu kształcenia na danym kierunku i/lub specjalności (specjalizacji), a 

zmiany rekomendowane przez interesariuszy zewnętrznych powinny mieć odzwiercie-

dlenie w modyfikacjach programów kształcenia.  

W przypadku kierunków/specjalności/specjalizacji związanych z edukacją i wychowa-

niem dobrą praktyką jest pozyskiwanie pisemnej opinii o programach kształcenia od spe-

cjalistów zewnętrznych (np. metodyków, konsultantów metodycznych, rzeczoznawców 

ministerialnych). Niniejsze ma służyć bieżącej obserwacji adekwatności efektów kształ-

cenia do rzeczywistych przepisów dotyczących sektora oświaty oraz pracy opiekuńczo-

wychowawczej. Informacje o takich działaniach należy przekazywać Wydziałowej Ko-

misji ds. Kształcenia i Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia.  

W celu doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku należy wykorzystywać opi-

nie uzyskiwane od opiekunów praktyk zawodowych.  
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4. WYKAZ DOKUMENTÓW Z WYDZIAŁOWEJ KSIĘGI PROCEDUR 

I INSTRUKCJI 

 

PROCEDURY 

SYGNATURA PROCEDURA WYD. PRZYJĘTA WAŻNA 

WKPiI/P1/2013 

PROCEDURA dotycząca za-

sad przygotowania prac dyplo-

mowych i przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego 

Wyd. 1 2.12.2013 r. 2.12.2013 r. 

WKPiI/P2/2013 
PROCEDURA dotycząca or-

ganizacji praktyk studenckich 
Wyd. 1 2.12.2013 r. 2.12.2013 r. 

WKPiI/P3/2014 
PROCEDURA dotycząca 

współpracy z interesariuszami 
Wyd. 1 14.01.2014 r. 1.04.2014 r. 

WKPiI/P4/2014 

PROCEDURA dotycząca 

weryfikacji efektów kształce-

nia oraz okresowego prze-

glądu programów 

Wyd. 1 14.01.2014 r. 1.09.2014 r. 

WKPiI/P5/2014 
PROCEDURA dotycząca 

prowadzenia zajęć dydaktycz-

nych 
Wyd. 1 20.05.2014 r. 1.09.2014 r. 

WKPiI/P6/2015 

PROCEDURA dotycząca za-

pewniania studentom i słucha-

czom studiów prowadzonych 

na WHS wsparcia dydaktycz-

nego, naukowego i material-

nego 

Wyd. 1 23.03.2015 r. 1.04.2015 r. 

WKPiI/P7/2015 

PROCEDURA  dotyczącą 

warunków i sposobu oceniania 

studentów i słuchaczy studiów 

prowadzonych na WHS 

Wyd. 1 23.03.2015 r. 1.06.2015 r. 

 

PROCEDURY – DRUGIE WYDANIA 

SYGNATURA PROCEDURA WYD. PRZYJĘTA WAŻNA 

WKPiI/P1/2013 

PROCEDURA dotycząca za-

sad przygotowania prac dy-

plomowych i przeprowadze-

nia egzaminu dyplomowego 

wyd. 2 23.03.2015 r. 1.04.2015 r. 

WKPiI/P2/2013 
PROCEDURA dotycząca or-

ganizacji praktyk studenckich 
wyd. 2 23.03.2015 r. 1.04.2015 r. 

WKPiI/P3/2014 
PROCEDURA dotycząca 

współpracy z interesariuszami 
wyd. 2 23.03.2015 r. 1.04.2015 r. 

WKPiI/P5/2014 
PROCEDURA dotycząca 

prowadzenia zajęć dydaktycz-

nych 
Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 
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WKPiI/P6/2015 

PROCEDURA dotycząca za-

pewniania studentom i słu-

chaczom studiów prowadzo-

nych na WHS wsparcia dy-

daktycznego, naukowego i 

materialnego 

Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/P7/2015 

PROCEDURA  dotycząca 

warunków i sposobu ocenia-

nia studentów i słuchaczy stu-

diów prowadzonych na WHS 

Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/P8/2015 

PROCEDURA dotycząca ba-

dania poziomu satysfakcji 

osób kończących studia na 

WHS 

Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

 

PROCEDURY – TRZECIE WYDANIA 

SYGNATURA PROCEDURA WYD. PRZYJĘTA WAŻNA 

WKPiI/P1/2013 

PROCEDURA dotycząca 

zasad przygotowania prac dy-

plomowych i przeprowadze-

nia egzaminu dyplomowego 

Wyd. 3 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/P2/2013 
PROCEDURA dotycząca 

organizacji praktyk studenc-

kich 
Wyd. 3 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

 

 

INSTRUKCJE 

SYGNATURA INSTRUKCJA WYD. PRZYJĘTA WAŻNA 

WKPiI/I1/2012 

INSTRUKCJA dotycząca od-

bywania studiów wg indywidu-

alnego planu studiów i pro-

gramu nauczania (IPSiPN) 

Wyd. 1 28.09.2012 r. 
28.09.2012 

r. 

WKPiI/I2/2013 
INSTRUKCJA dotycząca od-

bywania studiów wg indywidu-

alnej organizacji studiów (IOS) 
Wyd. 1 2.12.2013 r. 2.12.2013 r. 

WKPiI/I3/2013 

INSTRUKCJA dotycząca 

zgłaszania nieobecności w 

pracy, procedury wyznaczania 

zastępstw 

Wyd. 1 2.12.2013 r. 2.12.2013 r. 

WKPiI/I4/2014 
INSTRUKCJA dotycząca do-

kumentowania efektów 
Wyd. 1 20.05.2014 r. 1.09.2014 r. 

WKPiI/I5/2014 
INSTRUKCJA dotycząca in-

formowania studentów o proce-

sie kształcenia 

Wyd. 1 
20.05.2014 r. 1.09.2014 r. 
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WKPiI/I6/2014 
INSTRUKCJA dotycząca 

przeprowadzania ankietyzacji 

zajęć 

Wyd. 1 
20.01.2015 r. 

20.01.2015 

r. 

WKPiI/I7/2015 
INSTRUKCJA dotycząca po-

dań do dziekana/prodziekana 
Wyd. 1 23.03.2015 r. 1.07.2015 r. 

 

INSTRUKCJE – DRUGIE WYDANIA 

SYGNATURA INSTRUKCJA WYD. PRZYJĘTA WAŻNA 

WKPiI/I3/2013 
INSTRUKCJA dotycząca orga-

nizacji zastępstw i odrabiania za-

jęć (zmiana nazwy)  
Wyd. 2 20.05.2014 r. 1.09.2014 r 

WKPiI/I2/2013 

INSTRUKCJA dotycząca od-

bywania studiów wg indywidu-

alnego planu studiów i programu 

nauczania (IPSiPN) 

Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/I1/2012 

INSTRUKCJA dotycząca od-

bywania studiów wg indywidu-

alnego planu studiów i programu 

nauczania (IPSiPN) 

Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/I8/2015 
INSTRUKCJA dotycząca defi-

cytu punktowego ECTS 
Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/I4/2014 
INSTRUKCJA dotycząca do-

kumentowania efektów 
Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/I5/2014 
INSTRUKCJA dotycząca in-

formowania studentów o proce-

sie kształcenia 
Wyd. 2 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

 

 

INSTRUKCJE – TRZECIE WYDANIA 

 

SYGNATURA INSTRUKCJA WYD. PRZYJĘTA WAŻNA 

WKPiI/I3/2013 
INSTRUKCJA dotycząca orga-

nizacji zastępstw i odrabiania za-

jęć 
Wyd. 3 3.11.2015 r. 3.11.2015 r. 

WKPiI/I7/2015 
INSTRUKCJA dotycząca po-

dań do dziekana/prodziekana 
Wyd. 3 12.01.2016 r. 15.01.2016 r. 

 


