
        

 

 

 

PROCEDURA ZAPEWNIANIA SYSTEMU JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

Tworzenie i 

modyfikowanie kierunku/ 

specjalności lub studiów 

podyplomowych 

nr WKPiI/P10/2016 Wydanie 1 

Z dnia: 9.02.2016 r. Ważny od: 1.03.2016 

Opracowanie: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

 

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

 

CEL PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku tworzenia i modyfikowania 

kierunków studiów i specjalności lub studiów podyplomowych 

 

ZAKRES PROCEDURY  

 

Procedura obejmuje działania dotyczące tworzenia lub modyfikowania kierunków/specjalności 

lub studiów podyplomowych oraz zakres przygotowywanej i wymaganej dokumentacji. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego; 

2. Prodziekani ds. Studenckich 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych 

4. Kierownicy studiów podyplomowych 

5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

Tworzenie lub modernizowanie nowego kierunku/specjalności  

§ 1 

1. Kierunki studiów oraz poziomy, profile i formy kształcenia na kierunkach tworzy Senat 

ATH, na wniosek dziekana, za zgodą rady wydziału prowadzącego ten kierunek. 

2. Senat ATH, w drodze uchwały, określa efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, 

poziomu i profilu kształcenia.  

3. Prowadzenie nowego kierunku studiów, poziomu lub profilu kształcenia przez wydział, 

który nie posiada uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarze 

kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, wymaga 

zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.  

4. Program kształcenia jest opracowywany i przedstawiany radzie wydziału przez 

wydziałową komisję właściwą ds. programów kształcenia. Komisja przy określaniu 

programu kształcenia wykorzystuje doświadczenia i wzorce międzynarodowe 

oraz współpracuje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.   
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5. Programy studiów, w tym plany studiów, są uchwalane przez radę wydziału 

prowadzącego dany kierunek studiów, zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej 

uchwale, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.  

6. Nowo przygotowywane lub modernizowane programy kształcenia powinny być poddane 

ocenie interesariuszy zewnętrznych związanych z tworzonym lub modernizowanym 

kierunkiem/specjalnoscią. 

7. Pełna dokumentacja programów kształcenia jest przechowywana w dziekanacie wydziału 

oraz jednostce prowadzącej kierunek. 

§ 2 

1. Wniosek w sprawie utworzenia lub modernizacji nowego kierunku studiów wraz z całą 

dokumentacją i pismem przewodnim powinien zostać skierowany do prorektora ds. 

kształcenia i studentów nie później niż do końca listopada roku akademickiego 

poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia na danym kierunku.  

2. Wniosek w sprawie utworzenia lub modernizacji nowej specjalności studiów wraz z 

dokumentacją i pismem przewodnim powinien zostać złożony w rektoracie nie później niż 

do końca grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia na danej 

specjalności studiów. 

3. Złożona dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi uczelnianymi przepisami, 

wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez dziekana wydziału, na którym planuje 

się utworzenie lub modernizację kierunku/specjalności. 

4. W przypadku tworzenia międzyobszarowego kierunku studiów, prowadzonego przez co 

najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne ATH, wymagane jest pisemne 

porozumienie jednostek współprowadzących dany kierunek studiów zawierające 

szczegółowe zasady współpracy. 

5. Przed skierowaniem pod obrady rady wydziału, program studiów musi uzyskać 

pozytywną opinię: 

 interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych; 

 Rady Programowej dla Kierunku; 

 Samorządu Studenckiego; 

 Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia. 

§ 3 

1. Studia w Akademii prowadzone są według programów studiów przyjętych przez właściwą 

radę wydziału. 

2. Wydział prowadzący kierunek studiów w celu doskonalenia programu kształcenia może 

dokonywać w nim zmian, w tym w zakresie zakładanych efektów kształcenia właściwych 

dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. 

3. Wydział, doskonaląc program kształcenia, może, w ramach posiadanego uprawnienia do 

prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, dokonywać 

zmian: 

a. zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS;  

b. łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez 

senat uczelni; 

4. Wydział nie może dokonywać zmiany zakładanych efektów kształcenia w przypadku 

kierunku studiów, dla którego senat uczelni przyjął w całości wzorcowy opis efektów 

kształcenia. 

5. Zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu 

kształcenia, z wyjątkiem zmian koniecznych do usunięcia nieprawidłowości, które mogą 

być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 

6. Zmiany efektów kształcenia, muszą być zatwierdzone przez senat nie później niż trzy 

miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym program kształcenia będzie 

obowiązywał.  
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Tworzenie i modyfikowanie studiów podyplomowych 

§ 1 

1. Studia podyplomowe tworzy rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii 

rady wydziału i senatu. 

2. Przed skierowaniem pod obrady Rady Wydziału, program studiów musi uzyskać 

pozytywna opinię: 

 interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych; 

 Rady Programowej Studiów Podyplomowych; 

 Samorządu Studenckiego; 

 Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia. 

3. W przypadku studiów podyplomowych organizowanych wspólnie przez kilka wydziałów, 

decyzję w sprawie ich powołania i modyfikacji podejmuje rektor na wniosek wszystkich 

zainteresowanych dziekanów, po zasięgnięciu opinii rad wydziałów i senatu. 

§ 2 

Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć: 

a. uchwałę rady wydziału w sprawie opinii o utworzeniu studiów podyplomowych wraz z 

jej uzasadnieniem, 

b. dokumentację programu kształcenia przygotowaną zgodnie z wytycznymi senatu (bez 

opisu poszczególnych modułów kształcenia), 

c. warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,  

d. kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników, 

warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych, zaakceptowany przez 

kwestora,  

e. wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych zaopiniowany przez radę 

wydziału, 

f. kierownikiem studiów podyplomowych może zostać tylko pracownik ATH wliczany 

do minimum kadrowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje merytoryczne 

poświadczone dyplomem oraz dorobkiem naukowym 

§ 3 

1. Dokumentacja programu kształcenia powinna składać się z wymienionych niżej 

dokumentów oraz zawierać wyszczególnione informacje.  

a. ogólna charakterystyka prowadzonych studiów (nazwa studiów podyplomowych, 

przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia oraz kierunku/kierunków 

studiów prowadzonych przez uczelnię, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia, wskazanie związku z misją 

Uczelni i strategią jej rozwoju, ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia 

(typowe miejsca pracy), wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata), 

warunki i tryb rekrutacji). 

b. efekty kształcenia 

c. program studiów 

d. imienny wykaz pracowników dydaktycznych proponowanych do realizacji programu 

studiów podyplomowych, ze wskazaniem miejsca ich zatrudnienia, 

e. sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia 

z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców oraz potrzebami rynku pracy, S 

f. sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi w sprawach dotyczących 

rozwiązań programowych i efektów prowadzonego kształcenia (np. lista osób spoza 

wydziału biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt 

programu kształcenia, które przekazały opinie na temat zaproponowanego opisu 

efektów kształcenia itp.),  

g. opis modułu kształcenia (przedmiotu). 
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2. Wzory druków, na których należy przygotować programy kształcenia, w tym zakładane 

efekty kształcenia, programy studiów i plany studiów oraz wzór  opisu modułu kształcenia 

określają Uczelniane przepisy. 

§ 4 

1. Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody rektora. 

2. Wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych przedkłada rektorowi 

dziekan wydziału na trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć na 

studiach. We wniosku należy określić terminy rekrutacji.  

3. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych nie wymaga opinii rady wydziału 

i senatu, jeśli zmiany programu studiów, mające na celu jego doskonalenie, nie były 

większe niż 30% punktów ECTS.  

4. Do wniosku o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych należy dołączyć  

a. imienny wykaz pracowników dydaktycznych proponowanych do realizacji programu 

studiów podyplomowych, ze wskazaniem miejsca ich zatrudnienia, 

b. kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników, 

warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych, zaakceptowany przez 

kwestora.  

§ 5 

1. Studia podyplomowe przekształca rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu 

opinii rady wydziału i senatu.  

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w §2 wraz z wykazem zmian.   

§ 6 

1. Studia podyplomowe nie mogą zostać uruchomione jeśli liczba słuchaczy nie gwarantuje 

samofinansowania się studiów, lub z innych ważnych powodów.  

2. Decyzję o nieuruchamianiu studiów podyplomowych wydaje dziekan wydziału i 

niezwłocznie informuje o tym rektora. 

 

DOKUMENT 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. Uchwały Nr 1022/09/V/2014 Senatu ATH z dnia 12 września 2014 roku w sprawie 

zmian w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej; 

3. Uchwała Nr 1023/09/V/2013/2014 Senatu ATH z dnia 12 września 2014 roku w sprawie 

wytycznych dla rad wydziałów dotyczących programów kształcenia na studiach 

podyplomowych 
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