
        

 

 

 

PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

Organizacja prac 

Wydziałowej Komisji ds. 

Programów Kształcenia 

Nr WKPiI/P9/2016 Wydanie 1 

Z dnia: 9.02.2016 r. Ważny od: 1.05.2016 r. 

Opracowanie: Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

 

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

 

CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest określenie sposobu organizacji prac Rad Programowych dla 

Kierunków/Studiów Podyplomowych oraz Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia 

Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

Przedmiotem procedury jest organizacja prac Rad Programowych dla Kierunków/Studiów 

Podyplomowych oraz Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia, a także określenie 

terminarza i procesu wydawania opinii o programach kształcenia. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, 

2. Prodziekani ds. Kształcenia i Promocji, 

3. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej, 

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, 

5. Kierownicy Katedr, 

6. Rady Programowe dla Kierunków Studiów/Studiów Podyplomowych, 

7. Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia. 
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 
I. Sposób organizacji prac Rad Programowych dla Kierunków Studiów/Studiów 

Podyplomowych 

1. Rady Programowe dla Kierunków Studiów/Studiów Podyplomowych na wniosek 

Kierowników Katedr/Kierowników Studiów Podyplomowych opiniują programy i 

plany studiów, kierunkowe efekty kształcenia oraz dokumentację KRK, sprawdzając 

kompletność i zgodność przedstawionej dokumentacji z przepisami aktualnie 

obowiązującymi w Akademii (Uchwałami Senatu oraz Zarządzeniami Rektora 

Akademii Techniczno-Humanistycznej dotyczącymi programów kształcenia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia), w szczególności zaś: 

a. kompletność dokumentacji oraz aktualność druków, na których należy 

przygotować dokumentację programów kształcenia, 

b. warunki, jakie musi spełniać program kształcenia, 

c. zgodność dokumentacji z wytycznymi Senatu ATH do projektowania 

programów studiów, 

d. dokumentację programu kształcenia z uwzględnieniem formy studiów. 

2. Rady Programowe dla Kierunków Studiów/Studiów Podyplomowych przekazują 

swoje opinie (druk – załącznik nr 1 do niniejszej procedury) w terminie 7 dni od 

otrzymania kompletnej dokumentacji. 

3. Rada Programowa wydając negatywną opinię o programie podaje uzasadnienie swojej 

decyzji oraz termin wprowadzenia korekty. 

4. Program kształcenia dla każdego naboru studiów kierunku/specjalności/specjalizacji 

lub kolejnej edycji studiów podyplomowych musi zostać zaopiniowany przez Radę 

Programową dla Kierunków Studiów/Studiów Podyplomowych. 

II. Sposób organizacji prac Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia 

1. Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia jako organ wspierający dla 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wydaje dla Rady Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego opinię o programach kształcenia, w szczególności zaś 

ocenia: 

a. adekwatność sekwencji przedmiotów w programie kształcenia, 

b. możliwość realizacji przez program zakładanych efektów kształcenia, 

c. rozkład punktów ECTS ze szczególnym uwzględnieniem godzin pracy 

obejmujących zajęcia zorganizowane zgodnie z planem studiów (godziny 

kontaktowe) oraz indywidualną pracę określoną w programie kształcenia. 

2. Ponadto zadaniem Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia jest 

monitorowanie zmian w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących 

programów kształcenia oraz informowanie o tych zmianach Kierowników 

Katedr/Kierowników Studiów Podyplomowych. 

3. Kierownik Katedry/Kierownik Studiów Podyplomowych składa wniosek (załącznik nr 

2 – wzór wniosku) o zaopiniowanie programu kształcenia do Wydziałowej Komisji 

ds. Programów Kształcenia najpóźniej 21 dni przed planowaną RW.  

4. Kierownik Katedry/Kierownik Studiów Podyplomowych wraz z wnioskiem 

o zaopiniowanie programu przekazuje:  

a. jeden egzemplarz wydruku kompletnej dokumentacji programu kształcenia, 

b. kompletną dokumentację programu kształcenia w formie elektronicznej, 

c. opinie o programie/efektach kształcenia interesariuszy zewnętrznych 

i wewnętrznych oraz Samorządu Studenckiego, 

d. opinię Rady Programowej dla Kierunku/Rady Programowej Studiów 

Podyplomowych. 

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


        

 

 
5. Komisja wydaje opinię (druk – załącznik nr 3 do niniejszej procedury) w terminie 7 

dni od otrzymania kompletnej dokumentacji. 

6. Komisja wydając negatywną opinię o programie w piśmie do Kierownika Katedry 

podaje uzasadnienie swojej decyzji oraz termin wprowadzenia korekty.  

7. W przypadku otrzymania wniosku o zaopiniowanie więcej niż jednego programu 

kształcenia, Komisja rozpatruje je w kolejności ich otrzymania, jednak w terminie nie 

dłuższym niż wskazanym powyżej (do 7 dni). 

8. Program kształcenia dla każdego naboru studiów kierunku/specjalności/specjalizacji 

lub kolejnej edycji studiów podyplomowych musi zostać zaopiniowany przez 

Wydziałową Komisję ds. Programów Kształcenia. 
 

Schemat nr 1. Proces wydania opinii o programie kształcenia na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym: 

 

 
 

Rada Programowa dla 
Kierunku/Rada 

Programowa Studiów 
Podyplomowych

wydaje opinię o programie 
kształcenia

Wniosek Kierownika  
Jednostki o zaopiniowanie 

programu kształcenia 
(najpóźniej 21 dni przed 

planowaną RW)

Kierownik Dziekanatu

(weryfikacja kompletności 
dokumentacji)

Wydziałowa Komisja ds. 
Programów Kształcenia 

wydaje opinię o programie 
kształcenia (w terminie 7 

dni)

Dziekan Wydziału Rada Wydziału
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DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ / INSTRUKCJĄ 

 

1. Uchwała Nr 1050/02/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

16 lutego 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących 

programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, 

2. Zarządzenie Nr 884/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

2 marca 2015 roku, w sprawie wzorów druków, na których należy przygotować 

dokumentację programów kształcenia, 

3. Uchwała Nr 1071/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 

kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wytycznych dla rad 

wydziałów dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia, 

4. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia, 

5. Procedura Zapewniania Jakości Kształcenia WKPiI/P3/2014 dotycząca współpracy z 

interesariuszami. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wzór opinii Rady Programowej dla Kierunków Studiów/Studiów Podyplomowych o 

programie kształcenia (załącznik nr 1) 

2. Wzór wniosku składanego przez Kierownika Katedry do Wydziałowej  Komisji ds. 

Programów Kształcenia (załącznik nr 2), 

3. Wzór opinii Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia o programie 

kształcenia (załącznik nr 3) 
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Załącznik 1 

 

Rada Programowa dla Kierunku Studiów/Studiów Podyplomowych 

 

............................................................. 

Wydział Humanistyczno-Społeczny 
 

OPINIA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA  

 

1. Informacje dotyczące programu kształcenia: 

kierunek: …………………………………………………………………………………. 

specjalność: ……………………………………………………………………………… 

specjalizacja: …………………………………………………………………………….. 

 

2. Zakres oceny1: 

a. nowy program kształcenia; 

b. zmieniony program kształcenia; 

c. nowe kierunkowe efekty kształcenia 

d. zmienione kierunkowe efekty kształcenia; 

e. dokumentacji KRK; 
 

3. Ocena kompletności dokumentacji: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Ocena merytoryczna: 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1 Podkreślić właściwe 
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5. Uwagi dotyczące programu i dokumentacji programu: 

a) ……………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………………………………………………. 

 

6. Ocena programu kształcenia oraz przedłożonej dokumentacji 

POZYTYWNA     NEGATYWNA 

 

7. Uzasadnienie oceny: 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8. Termin wprowadzenia korekt w programie kształcenia (dotyczy oceny 

negatywnej) ……………………………………………………………………. 

 

Komisja oceniająca program/skład (podpis) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

data: ……………………….... 
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Załącznik 2 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
 

Wniosek  

o zaopiniowanie programu kształcenia 
 

Proszę o zaopiniowanie2: 

a. nowego programu kształcenia; 

b. zmienionego programu kształcenia; 

c. nowych kierunkowych efektów kształcenia 

d. zmienionych kierunkowych efektów kształcenia; 

e. dokumentacji KRK; 

dla kierunku ………………………...………………………… specjalność/specjalizacja 

……………………………..………………….studiów stacjonarnych/niestacjonarnych. 

Wraz z programem kształcenia składam: 

 program kształcenia (w 3 egz.); 

 efekty kształcenia; 

 dokumentację KRK; 

 opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych (kopia); 

 opinię Samorządu Studenckiego (kopia) 

 opinię Rady Programowej dla Kierunku (kopia)/opinię Rady Programowej 

Studiów Podyplomowych (kopia). 

 

………………………………………. 

Pieczątka i podpis Kierownik Jednostki 

 

Bielsko-Biała, dn. ………………….. 

 

  

                                                 
2 Podkreślić właściwe 
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Załącznik 3 

 

Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia 

Wydział Humanistyczno-Społeczny 
 

OPINIA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA  

 

1. Informacje dotyczące programu kształcenia: 

 

kierunek: …………………………………………………………………………………. 

specjalność: ……………………………………………………………………………… 

specjalizacja: …………………………………………………………………………….. 

 

2. Ocena programu kształcenia: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Uwagi dotyczące programu i dokumentacji programu: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Opinia o programie kształcenia  

POZYTYWNA     NEGATYWNA 

 

Komisja oceniająca program/skład (podpis) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

data: ……………………….... 
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