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1. Cel procedury 
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem 

dyplomowania i przebiegiem egzaminu dyplomowego studenta Wydziału Zarządzania i 

Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

2. Zakres procedury 
Procedura obejmuje studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Kierownik jednostki organizacyjnej (Zakładu lub Katedry) 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 Promotor prac dyplomowych 

 Prowadzący seminarium dyplomowe 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
Uwagi ogólne 

1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w odpowiednich 

dokumentach i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 

2. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej określają sposób: 

a) wyboru promotora pracy dyplomowej, 

b) organizacji seminarium dyplomowego, 

c) ustalenia tematu pracy dyplomowej, 

d) realizacji i oceny pracy dyplomowej wraz z wymaganiami formalnymi, 

e) przeprowadzania egzaminu dyplomowego, 

na poziomie kształcenia I i II stopnia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

3. W zależności od rodzaju studiów realizowane prace mają charakter pracy licencjackiej, 

inżynierskiej lub magisterskiej. 

4. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada kierownik jednostki 

dydaktycznej. 

5. Szczegółowe terminy realizacji procesu dyplomowania w danym roku akademickim 

ogłaszane są przez dziekana. 

Promotor pracy dyplomowej 

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod opieką nauczyciela akademickiego, zwanego 

dalej promotorem. 

2. Liczba prac dyplomowych prowadzonych w danym roku akademickim przez nauczyciela 

akademickiego: 
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a) nie posiadającego stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionego na stanowisku 

naukowo-dydaktycznym, nie może być większa niż 15. W uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą promotora i kierownika jednostki, liczba prowadzonych prac może być 

zwiększona do 25; 

b) nie posiadającego stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionego na stanowisku 

dydaktycznym, nie może być większa niż 15. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

promotora i kierownika jednostki, liczba prowadzonych prac może być zwiększona do 

30; 

c) posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego nie może być większa 

nić 60. 

W uzasadnionych przypadkach dziekan, na wniosek kierownika jednostki, może 

zwiększyć te limity. 

3. Zadaniem promotora pracy jest ukierunkowanie sposobu myślenia dyplomanta i pomoc we 

wszystkich kluczowych momentach realizacji pracy, w tym obowiązek sprawdzenia 

spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych. 

4. W przypadku, gdy tematyka pracy ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy rozwiązania 

problemu praktycznego (np. wdrożenia w przedsiębiorstwie), a także z innych istotnych 

powodów studentowi może zostać dodatkowo przydzielony opiekun. 

5. Zakresy tematyczne proponowanych prac dyplomowych są podawane do publicznej 

wiadomości w semestrze poprzedzającym seminarium dyplomowe. 

6. Studenci dokonują wyboru tematyki pracy i promotora w ramach realizowanej 

specjalności. 

7. O zmianie promotora zatwierdzonej pracy dyplomowej decyduje dziekan, który może 

zasięgnąć opinii kierowników jednostek dydaktycznych. Zmiana ta wymaga pisemnej 

zgody dotychczasowego i przyszłego promotora pracy. 

Seminarium dyplomowe 

1. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy 

dyplomowej i pomoc w wyborze literatury przedmiotu, określeniu celów i zakresu pracy, a 

także planowaniu procesu badawczego i eksperymentów, konstruowaniu własnej koncepcji 

badawczej, ilościowej i jakościowej analizie wyników badań, opracowywaniu wniosków z 

badań. 

2. Za organizację seminarium dyplomowego odpowiada kierownik jednostki, przy czym 

liczba uczestników nie powinna przekroczyć 30. 

3. Warunki zaliczania seminariów dyplomowych określone są w sylabusach (opisach 

modułów kształcenia) dla poszczególnych kierunków i form studiów. 

Temat pracy dyplomowej  

1. Temat pracy dyplomowej jest ustalany wspólnie przez promotora i studenta najpóźniej na 

początku pierwszego semestru dyplomowego. Przy definiowaniu tematu pracy 

dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. 

2. Temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany przez dziekana, po zasięgnięciu opinii rady 

wydziału, do końca pierwszego semestru dyplomowego. Na formularzu, na którym 

zgłaszany jest temat należy podać aktualną liczbę prac dyplomowych realizowanych w 

bieżącym rojku akademickim. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na radę wydziału 



 

Procedura systemu jakości 

Wydział Zarządzania i Transportu 

Tytuł: 

Proces dyplomowania 
 

Nr: WZiT-P01 Wydanie: 04 

Ważna od dnia: 1.04.2016 Stron 14 

Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Akceptacja: Dziekan WZiT dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH 

 

6 
 

dokonywane jest zbiorczo z jednostki dydaktycznej zgodnie z wzorem formularza 

(załącznik 1). 

3. Zmiana tematu pracy dyplomowej wymaga zgody promotora i zatwierdzenia przez 

dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 

Realizacja i ocena pracy dyplomowej oraz wymagania formalne 

1. Temat i treść pracy muszą być zgodne z kierunkiem studiów i korespondować z sylwetką 

absolwenta. 

2. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, 

praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz 

praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 

3. W pracy konieczna jest dbałość o: 

a) rzetelność zamieszczonych danych, 

b) przejrzystość wykonanych obliczeń, 

c) zdefiniowanie pojęć, 

d) jednoznaczne odróżnienie badań i wnioskowania własnego od cudzego,  

e) właściwe wykorzystanie źródeł literaturowych, 

f) poprawność językową i stylistyczną tekstu. 

4. Wkład własny autora pracy powinien polegać na: 

a) umiejętnym stosowaniu odpowiednich metod badawczych, dostosowanych do 

charakteru i tematyki pracy, 

b) właściwym doborze naukowej literatury dotyczącej przedmiotu badań oraz innych 

źródeł w zakresie opisywanego problemu, 

c) umiejętności logicznej argumentacji i prawidłowego formułowania wniosków, 

d) samodzielnym rozwiązaniu analizowanego problemu, będącego potwierdzeniem 

nabycia określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy przewidzianej 

programem studiów. 

5. Praca powinna zawierać: 

a) prezentację stanu wiedzy w zakresie obejmującym temat pracy lub charakterystykę 

obiektu, którego praca dotyczy, 

b) określenie problemu i przedstawienie celu pracy oraz metod jego osiągnięcia, 

c) zastosowanie określonych metod badawczych i procedur projektowych,  

d) przedstawienie wyników i ich analizę, 

e) uwagi i wnioski końcowe, w tym samoocenę pracy, 

f) bibliografię zawierającą literaturę odpowiednią do realizowanej w pracy problematyki. 

6. Struktura i zakres pracy dyplomowej są ustalane z promotorem pracy. 

7. Praca dyplomowa powinna obejmować następujące części: 

a) stronę tytułową przygotowaną zgodnie ze wzorem (załącznik 2), 

b) spis treści, 

c) wstęp, cel i zakres pracy, 

d) część merytoryczną pracy, 

e) zakończenie, podsumowanie, wnioski, 

f) spis literatury, 

g) opcjonalnie: spis tabel, spis rysunków, aneksy, załączniki. 
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8. Praca powinna być przygotowana w formacie A4 do wydruku dwustronnego (marginesy 

lustrzane); marginesy strony: górny: 2,5 dolny: 2,5 prawy: 2,5 lewy: 3,0 (na oprawę) 

9. W pracy należy stosować czcionkę „12”, typu Times New Roman, odstęp między 

wierszami „1,5 wiersza”. 

10. Akapity konsekwentnie w całej pracy – pierwszy wiersz – wcięcie specjalne 1 cm; 

akapity nie powinny być jednozdaniowe. 

11. Tabele, schematy, rysunki, wykresy – należy numerować w kolejności. 

12. Tytuły główne należy pisać dużą literą, pogrubioną czcionką wielkości 14 pkt. Rozdział 

należy rozpoczynać na nowej stronie. 

13. Podrozdziały należy pisać małymi literami pogrubioną czcionką wielkości 14 pkt.  

14. Tytuły tabel oraz podpisy pod rysunkami należy pisać czcionką 11 pkt.  

15. Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, podpisy pod rysunkami, tytuły tabel nie powinny 

kończyć się kropką. 

16. Praca powinna być pisana w formie bezosobowej (np.: w pracy przedstawiono, 

przedstawia się itp.). 

17. Numeracja stron pracy zaczyna się od strony tytułowej, numeru strony nie podaje się na 

stronie tytułowej. 

18. Należy stosować wyrównanie tekstu obustronne (wyjustowanie). 

19. Dodatkowe wymagania edycyjne określa promotor. 

20. Praca nie może nosić cech plagiatu. 

21. Praca dyplomowa przyjmowana jest przez promotora.  

22. Pracę dyplomową, w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowanych 

dwustronnie należy składać w dziekanacie. Jeden egzemplarz oraz oświadczenie o 

samodzielności wykonania pracy (załącznik 3) jest przeznaczony do archiwum i dla 

recenzenta do sporządzenia recenzji, drugi egzemplarz pracy jest przeznaczony dla 

promotora. Strona tytułowa jednego z egzemplarzy pracy dyplomowej, musi posiadać 

adnotację promotora: „Praca została przyjęta do obrony, na recenzenta proponuję…” 

(data oraz podpis), a na odwrocie strony tytułowej poświadczenie (pieczęć sekretariatu 

katedry) o zgodności tytułu pracy dyplomowej z tytułem zatwierdzonym przez radę 

wydziału. Do egzemplarza przeznaczonego do archiwum należy dołączyć płytę CD lub 

DVD z pracą w formie elektronicznej w formacie pliku „.doc”, „.docx”, w papierowej 

kopercie z naklejoną stroną tytułową. 

23. Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie student jest zobowiązany do 

sprawdzenia w wirtualnym dziekanacie prawidłowości wpisanych na wszystkich 

semestrach ocen oraz wyliczonej średniej do egzaminu dyplomowego. 

24. Recenzje przygotowuje się wg. wzoru określonego (załączniku 4) do niniejszego 

Regulaminu. 

25. Zasady oceny pracy dyplomowej określa Regulamin studiów, przy czym w przypadku 

oceny pracy magisterskiej przynajmniej jeden z oceniających pracę powinien mieć tytuł 

naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub być pracownikiem zatrudnionym 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

26. Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego jeżeli 

zostaną skompletowane i złożone w dziekanacie wszystkie niezbędne do obrony pracy 

dyplomowej dokumenty, a w szczególności: 
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a) zarejestrowany indeks z zaliczonymi i wpisanymi wszystkimi przedmiotami i 

praktykami przewidzianymi w planie studiów, 

b) potwierdzenie sprawdzenia pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym, 

c) wypełniona karta obiegowa (załącznik 5), 

c) 4 aktualne fotografie do dyplomu  w formacie 4,5 na 6,5 cm, 

d) potwierdzenie uiszczenia opłaty związanej z wydaniem dyplomu oraz suplementu, 

e) potwierdzenie odbytych praktyk, udziału w kołach naukowych, otrzymanych 

nagrodach (załącznik 6). 

27. Skompletowane dokumenty muszą być złożone w dziekanacie co najmniej 14 dni przed 

planowanym terminem obrony. Nie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w 

wyznaczonym terminie skutkuje nie dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 

Egzamin dyplomowy 

1. Zasady powołania oraz skład komisji egzaminu dyplomowego określa Regulamin 

studiów wyższych. 

2. Komisja składa się z minimum 3 osób. 

3. Funkcji przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego nie może pełnić promotor 

ani recenzent pracy dyplomowej.  

4. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Na pisemny wniosek kierownika 

jednostki, zawierający stosowne uzasadnienie, dziekan może powołać na 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nauczyciela akademickiego posiadającego 

stopień doktora. W skład komisji egzaminacyjnej musi wchodzić przynajmniej jeden 

samodzielny pracownik nauki. 

5. Podczas egzaminu obecny jest także sekretarz komisji egzaminu dyplomowego, który jest 

powoływany na dany rok akademicki przez dziekana na wniosek kierownika jednostki 

dydaktycznej. Do zadań sekretarza Komisji Egzaminu Dyplomowego należy obsługa 

administracyjna egzaminu. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może 

wskazać dodatkowych sekretarzy. 

6. Terminy egzaminów dyplomowych ustala i podaje do publicznej wiadomości dziekan na 

początku roku akademickiego, w którym kończone są według planu studiów seminaria 

dyplomowe. 

7. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z którego sporządza się protokół 

(załącznik 7). 

8. Podczas egzaminu dyplomant prezentuje cel, zakres i wyniki realizacji pracy dyplomowej 

oraz udziela odpowiedzi na co najmniej trzy pytania. 

9. Zgodnie z Regulaminem Studiów zakres obszarów tematycznych na egzamin dyplomowy 

ustala rada wydziału podając do wiadomości studentów. 

10. Ocena z egzaminu dyplomowego, a także ostateczny wynik ukończenia studiów ustalany 

jest zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej. 

Doskonalenie procesu dyplomowania 

Zadaniem Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia jest realizowana okresowo: 

1. Analiza wymagań stawianym pracom dyplomowym oraz monitorowanie jakości prac 

dyplomowych i rzetelności ich oceniania, 
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2. Analiza wymagań obowiązujących na egzaminach dyplomowych oraz monitorowanie 

sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych. 

 

5. Dokumenty związane z procedurą 
1. Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(załącznik do Uchwały Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH z dnia 21 kwietnia 2015 roku w 

sprawie zmian w regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 

2. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik do Uchwały Nr 669/2012 Rady 

Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania na 

Wydziale Zarządzania i Informatyki). 

3. 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. 

 

6. Załączniki 
1. Wzór formularza zgłoszenia tematu pracy na radę wydziału. 

2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej. 

3. Wzór oświadczenia o samodzielności wykonania pracy dyplomowej. 

4. Wzór recenzji pracy dyplomowej. 

5. Wzór karty obiegowej. 

6. Wzór dokumentu potwierdzającego odbyte praktyki, udział w kołach naukowych, nagrody 

za osiągnięcia w nauce. 

7. Wzór protokołu egzaminu dyplomowego. 
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Załącznik 1 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU 

REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 
                                                                              tytuły zgłoszone na RW dn. …………..2015 r. 

 

KIERUNEK: ………………….. 
Promotor:  

Kolejny 

numer 

pracy1 

Nazwisko i 

imię 

studenta 

Nr albumu 

Forma  

studiów 
Specjalność 

Prowadzący  

seminarium 

dyplomowe 

Proponowany tytuł 

pracy dyplomowej 

Tytuł  pracy dyplomowej na 

studiach 

I-go stopnia 

Forma pracy2 

1.  I stopnia 

stacjonarne 

   

 

- praca pisemna, 

- artykuł 

- praca projektowa (w tym 

projekt, wykonanie programu 

lub systemu komputerowego) 

- praca konstrukcyjna 

- praca technologiczna 

- praca artystyczna 

 

 

                                                           
1 Należy wpisać kolejny numer pracy realizowanej w danym roku akademickim. Maksymalna liczba prac określona jest w procedurze dyplomowania 
2 Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu 

komputerowego oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna 
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Załącznik 2 

 
 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU 

KIERUNEK: Nazwa kierunku 
 

 

 

AUTOR 
 

nr albumu: 

 

 

 

Praca licencjacka/inżynierska/magisterska 

(praca pisemna, artykuł, konstrukcyjna, itp.) 
 

TYTUŁ PRACY 
 

 

 

 

 

 

  Promotor: 

  Opiekun: (opcjonalnie, jeśli dotyczy) 

  
 

Bielsko-Biała …….. r. 
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Załącznik 3 
Bielsko-Biała, dn ….……..……………. 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko studenta 

 

………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

…………………………………………………………………. 

Kierunek (rok studiów, studia stacjonarne, niestacjonarne)  

 

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

Promotor pracy dyplomowej  

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Przedkładając w roku akademickim ........................... Promotorowi wyznaczonemu przez Radę 

Wydziału Zarządzania i Transportu. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pracę 

licencjacka/magisterską/inżynierską pod tytułem: 

……………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………….……………….………………...……………… 

 - świadomy/świadoma odpowiedzialności prawnej – niniejszym oświadczam, iż: 

1) praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie; 

2) jest moją pracą autorską; 

3) w swojej pracy korzystałem/łam z materiałów źródłowych w granicach dozwolonego użytku wymieniając 

autora, tytuł pozycji i źródło, jej publikacji; 

4) zamieszczałem/łam krótkie fragmenty cudzych utworów w cudzysłowie, a w przypisie podałem/łam źródło 

tego cytatu. Dotyczy to cytatów zaczerpniętych z publikacji naukowych, takich jak książki, czasopisma, a 

także z wewnętrznych opracowań przedsiębiorstw, z instrukcji obsługi, prospektów reklamowych oraz z 

trwałych źródeł informacji w formie elektronicznej; 

5) praca nie ujawnia żadnych danych, informacji i materiałów, których publikacja nie jest prawnie dozwolona; 

6) praca nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadaniem stopni naukowych, 

dyplomów ani tytułów zawodowych; 

7) jestem świadoma/my, że przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd 

co do autorstwa całości lub części cudzego utworu jest przestępstwem – zagrożonym 

na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych –

odpowiedzialnością karną; 

8) nie zamieszczałem/łam w pracy fragmentów nietrwałych źródeł informacji. 

 

Składając to oświadczenie, jestem świadomy/ma, że jeżeli moja praca narusza przepisy prawa, nie zostanie 

ona przez Uczelnię przyjęta. Ponadto w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, praca inżynierska/licencjacka/magisterska może być unieważniona przez Uczelnię, 

nawet po przeprowadzeniu obrony pracy. 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

………………….…….…… 

Podpis czytelny studenta 
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Załącznik 4 

Bielsko-Biała, dnia …………………. 
........................................ 

pieczęć służbowa szkoły 

 

            Pan  

………………………………… 
 (promotor/recenzent) 

 

Proszę  Panią/Pana o  ocenę  załączonej    pracy   dyplomowej 

licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej s tudenta …………………………………… 

Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu  ………………………. . 

        

DZIEKAN 

Ocena pracy dyplomowej 

Tytuł  pracy ................................................................................................................................. 

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

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 

Nr albumu........................... Seminarium Profesora ..................................................................... 

 

Instytut (Katedra).......................................................................................................................... 

 

1.Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule..................................................... 

 

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

2. Ocena układu pracy, struktury, podziału, treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 

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

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

3. Merytoryczna ocena pracy: ...................................................................................................... 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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4. Inne uwagi............................................................................................................................... 

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

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

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

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.................................................. 

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

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

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

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł....................................................................... 

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

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

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis  

rzeczy, odsyłacze)......................................................................................................................... 

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

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

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) 

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

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

9. Pracę oceniam jako .................................................................................................................. 

 

 

 

.......................................      ............................................ 
data          podpis 
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Załącznik 5 

KARTA  OBIEGOWA 

Wydział  Zarządzania i Transportu             Student………….………...............................……..…………….. 

Studia stacjonarne / niestacjonarne                  Kierunek………………………………………………….  

Studia……………………………stopnia         Nr albumu………..……….. 

Nie zgłaszam roszczeń pod adresem w/w. 

Katedra 

 

 

 

 
Katedra prowadząca specjalność/kierunek 

Biblioteka Główna 

 

 

 

 
 

Sprawy socjalno-bytowe 

 

 

 

 
 

Biuro Karier  

 

 

 

 
 

Dom Studenta* 

 

 

 

 
Krasickiego lub Spółdzielców 11 

Dziekanat 
 

* - dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych 

 

Kwituję odbiór indeksu……………………….………………………………………………………………………….… 
                                                                                                                                                                                        (data i podpis) 

 

Kwituję odbiór świadectwa dojrzałości……………………….………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                        (data i podpis) 

 

Kwituję odbiór świadectwa ukończenia szkoły średniej….………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                          (data i podpis) 

 

Kwituję odbiór odpisu dyplomu studiów I0 (dot. studiów II0) ….………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                          (data i podpis) 

 

Kwituję odbiór odpisów i oryginału dyplomu studiów I0 wraz z suplementem……………………………… 
                                                                                                                                                                                            (data i podpis) 

 

Kwituję odbiór odpisów i oryginału dyplomu studiów II0 wraz z suplementem ….………………………… 
                                                                                                                                                                                            (data i podpis) 
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Załącznik 6 

 

Imię i  Nazwisko.................................................... 

Kierunek:.............................................................. 

Studia  stacjonarne/niestacjonarne) 

 

Dodatkowe informacje (do suplementu) 
Odbyte praktyki (czas i miejsce) 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Potwierdzenie (podpis i pieczęć osoby 

potwierdzającej) 

Udział i osiągnięcia w pracy w kołach naukowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie (podpis opiekuna Koła 

Naukowego) 

Inne: przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia 

w nauce (nie stypendium naukowe) 

itp.(wyszczególnić) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie 

 

 

Bielsko-Biała, dnia..............................        Podpis studenta..................................... 

 

 

 



 

Procedura systemu jakości 

Wydział Zarządzania i Transportu 

Tytuł: 

Proces dyplomowania 
 

Nr: WZiT-P01 Wydanie: 04 

Ważna od dnia: 1.04.2016 Stron 14 

Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Akceptacja: Dziekan WZiT dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH 

 

17 
 

Załącznik 7 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Wydział ……………………………………………….. 

ul. Willowa 2 

43-309 Bielsko-Biała 

P R O T O K Ó Ł 
Egzaminu Dyplomowego magisterskiego / inżynierskiego / licencjackiego

*)
 

z dnia ………………….. 

Pan/i …………………………………………..     imię ojca ……………………………….. 
urodzony/a dnia ………………………………  miejsce urodzenia ……………………… 

student/ka Wydziału …………………………..    numer albumu ……………………….… 

kierunek  ……………………………………... rok immatrykulacji  …………………… 

specjalność  ……………………………………………………………………….... 
zdawał/a egzamin dyplomowy magisterski/ inżynierski / licencjacki

*)
 

w dniu …………………………….. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący:     ………………………….. 
Promotor:            ………………………….. 

Recenzent/ci:         ………………………….. 

Inni członkowie Komisji: ………………………….. 
       ………………………….. 

 Temat pracy dyplomowej:  ……………………………………………………………………                                                                                

 …………………………………………………………………………………………………                                                                                           

Pytania egzaminacyjne:                                      Ocena odpowiedzi: 
………………………………………………………………………    ………………….. 

………………………………………………………………………    ………………….. 

………………………………………………………………………    ………………….. 
………………………………………………………………………    ………………….. 

………………………………………………………………………    ………………….. 

………………………………………………………………………    ………………….. 
Biorac pod uwagę w/w oceny z odpowiedzi Komisja uznała, że 

Pan/i ………………………….. 

złożył/a egzamin dyplomowy magisterski/ inżynierski/licencjacki
*)

z wynikiem ………………. 

Uwzględniając średnią ocen z całego okresu studiów ……. ocenę pracy dyplomowej ……. 
oraz wynik egzaminu dyplomowego, Komisja ustaliła ocenę końcową studiów: 

1/2 x ……….. + 1/4 x……….. + 1/4 x………..   = ……………………. 

i postanowiła nadać tytuł magister / inżynier / licencjat 
*)

 
z ostatecznym wynikiem ………………………….. 

podpisy członków Komisji:                       podpis Przewodniczącego Komisji: 

…………………………..    ………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

………………………….. 

…………………………..
 

*)  niepotrzebne wykreślić
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1. Cel procedury  
Celem procedury jest określenie zasad oceny studentów na Wydziale Zarządzania  

i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres stosowania procedury  
Procedura obejmuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne (nauczycieli 

akademickich i osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych) na Wydziale 

Zarządzania i Transportu, które zobowiązane są do oceny zaliczeń i egzaminów zgodnie  

z wymogami przedstawionymi w opisie modułu kształcenia.  

 

3. Osoby odpowiedzialne 
Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania i Transportu. 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
Przedmioty kończące się egzaminem 

1. Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Prowadzący wybiera odpowiednią formę, 

którą umieszcza w opisie modułu kształcenia. O wybranej formie prowadzący ma 

obowiązek poinformować studentów w czasie pierwszych zajęć z przedmiotu. 

2. W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący jest zobowiązany przedstawić pracę na 

życzenie studenta do wglądu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku egzaminu. 

3. W przypadku egzaminu ustnego prowadzący sporządza protokół zawierający nazwiska 

studentów oraz listę zadanych każdemu z nich pytań (Załącznik 1). 

4. Prace pisemne prowadzący przekazuje do archiwum Katedry. Są one przechowywane w 

Katedrze przez okres dwóch kolejnych semestrów po zakończeniu zajęć. Szczegóły 

archiwizacji prac studentów zawiera Instrukcja dokumentowania efektów kształcenia. 

5. Aby uzyskać ocenę pozytywną student powinien: 

a) przynajmniej w dostatecznym stopniu poznać i zrozumieć wiedzę zawartą w literaturze 

podstawowej podanej przez prowadzącego w opisie modułu kształcenia oraz 

przekazaną przez prowadzącego na zajęciach, 

b) przynajmniej w dostatecznym stopniu opanować wszelkie umiejętności przewidziane w 

opisie modułu kształcenia, 

c) w przynajmniej dostatecznym stopniu wykazać kompetencje społeczne zawarte w 

opisie modułu kształcenia, 

d) w przypadku przedmiotu, w ramach którego oprócz wykładu prowadzone były inne 

formy kształcenia (ćwiczenia, laboratorium, konwersatorium, projekt), uzyskać 

pozytywną ocenę zaliczenia pozostałych form przed przystąpieniem do egzaminu. 

6. Zasady przeprowadzania egzaminów są określone w Regulaminie studiów. 

7. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych są określone w Regulaminie studiów i 

procedurze Proces dyplomowania. 

Zaliczenie innych form zajęć dla przedmiotów kończących się egzaminem 

1. Pozytywną ocenę zaliczenia uzyskuje student, który: 

a) uczęszczał na zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, 
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b) należycie wykonał wszystkie projekty, ćwiczenia, lub inne prace, przygotował i 

wygłosił referaty przewidziane w opisie modułu kształcenia, przestrzegając zasad 

ochrony własności intelektualnej, 

c) sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego, 

2. Warunki obecności na zajęciach określone są w Regulaminie studiów. 

3. Zasady przeprowadzania zaliczeń są określone w Regulaminie studiów. 

Zaliczenie przedmiotów, które nie kończą się egzaminem 

1. Podstawę zaliczenia przedmiotu mogą stanowić prace kontrolne (test, projekt, referat itp.), 

2. Każda forma zajęć (ćwiczenia audytoryjne, laboratorium, wykład, konwersatorium itp.) 

oceniane są oddzielnie. 

3. Warunki zaliczania seminariów dyplomowych określone są w sylabusach (opisach 

modułów kształcenia) dla poszczególnych kierunków i form studiów. 

4. Zasady oceny prac dyplomowych są określone w procedurze Proces dyplomowania. 

Zaliczanie praktyk zawodowych 

1. Zasady zaliczania praktyk zawodowych zawiera procedura Organizacja praktyk 

studenckich. 

Skala ocen 

1. W ocenianiu studentów stosuje się następującą skalę: 

a) bardzo dobry (5.0), 

b) dobry plus (4.5), 

c) dobry (4.0), 

d) dostateczny plus (3.5), 

e) dostateczny (3.0), 

f) niedostateczny (2.0). 

2. Postępowanie w przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej, ubiegania się 

o wpis warunkowy na semestr następny, przeprowadzania egzaminu komisyjnego, 

zaliczania różnic programowych oraz uzyskiwania zgody na Indywidualny Organizację 

Studiów określone jest w Regulamin studiów. 

Kryteria ilościowe stosowane przy ocenie pisemnych i ustnych prac studentów 

1. Kryteria ilościowe stosowane przy ocenie różnych form aktywności studentów 

prowadzący określa w opisie modułu kształcenia i przedstawia studentom na pierwszych 

zajęciach z przedmiotu 

2. Poszczególne formy aktywności studentów mogą być oceniane w sposób zróżnicowany i 

mogą mieć różną wagę (w zależności od stopnia trudności i złożoności 

przedmiotu/modułu). 

 

5. Dokumenty związane z procedurą 
1. Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(załącznik do Uchwały Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH z dnia 21 kwietnia 2015 roku w 

sprawie zmian w regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 

2. Zarządzenie nr 719/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 

września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk 

zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
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6. Załączniki 
Wzór protokołu egzaminu ustnego. 
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Załącznik 

Protokół egzaminu ustnego 

Data egzaminu: 

Kierunek: 

Poziom: 

Forma studiów: 

Specjalność: 

Rok, semestr: 

Przedmiot/moduł: 

Egzaminator: 

 

Imię i nazwisko 

studenta 

Pytania Ocena z 

egzaminu 

   

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

        …………………………………… 

         Podpis egzaminatora 
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1. Cel procedury  
Celem procedury jest określenie zasad oceny obsługi administracyjnej studentów na Wydziale 

Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres stosowania procedury  
Procedura obejmuje wszystkie osoby prowadzące obsługę administracyjną na Wydziale 

Zarządzania i Transportu.  

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Kierownicy Katedr 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
1. Ocena jakości obsługi administracyjnej przez studentów przeprowadzana jest w każdym 

semestrze w formie badań ankietowych (Załącznik). 

2. Ocenie podlega jakość obsługi administracyjnej i dydaktycznej studentów świadczona 

przez: 

a) Dziekana, 

b) Prodziekana ds. Studentów i Kształcenia, 

c) pracowników Dziekanatu, 

d) pracowników administracyjnych wydziałowych jednostek dydaktycznych. 

3. Za przeprowadzenie badań ankietowych studentów odpowiedzialna jest osoba lub zespół 

powołany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. 

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia jest odpowiedzialny za opracowanie 

ramowego planu ankietyzacji na dany rok akademicki i przedstawienie go do dnia 31 

października Dziekanowi Wydziału. Plan zawiera wykaz grup studenckich, które biorą 

udział w ankietyzacji. Dobór grup studenckich wypełniających ankiety powinien być 

losowy. 

5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia wraz z Wydziałową Komisją ds. Jakości 

Kształcenia opracowuje wyniki badań ankietowych i przedstawia je Dziekanowi. 

6. Wyniki i ankiety badań są przechowywane w Dziekanacie Wydziału. 

7. Zbiorcze wyniki badań są przedstawiane na posiedzeniu Rady Wydziału poświęconemu 

zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. 

8. Wyniki ankietyzacji są wykorzystywane do oceny okresowej pracowników 

administracyjnych. 

9. Sposób przeprowadzenia badań ankietowych powinien gwarantować anonimowość i 

tajność wyników. Wypełnione ankiety są poufne. 

10. Dziekan oraz Kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych (katedr) informują 

podległych im pracowników o wynikach badań ankietowych w okresie miesiąca od 

opracowania wyników ankiety. 
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5. Dokumenty związane z procedurą 
1. Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

2. 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. 

 

6. Załączniki 
Wzór ankiety oceny obsługi administracyjnej dokonywanej przez studentów. 
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Załącznik 

ANKIETA 

Opinia studentów o poziomie obsługi administracyjnej 

Poniższa ankieta jest istotnym element składającym się na system zapewnienia jakości 

kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu. W trosce o ciągłe doskonalenie poziomu 

jakości obsługi administracyjnej studentów, zwracamy się do Państwa o udzielenie 

przemyślanych i szczerych odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. Ankieta jest 

anonimowa, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczych zestawień. 

Wypełniając ankietę prosimy zaznaczyć krzyżykiem wybraną ocenę na skali ocen 

zamieszczonej pod pytaniem. 

 

1. Rodzaj studiów: 

 

stacjonarne I stopnia II stopnia 

niestacjonarne I stopnia II stopnia 

2. Kierunek studiów:  3. Rok studiów: 

 

Część I 

Ocena obsługi administracyjnej studentów przez Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich i 

Kształcenia. 
1. Jak oceniasz stosunek do studenta Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

2. Jak oceniasz dostępność dla studentów Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich i 

Kształcenia? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

3. Jak oceniasz przedział godzinowy konsultacji ze studentami wyznaczony przez 

Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 
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4. Jak oceniasz czas rozpatrywania podań przez Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich i 

Kształcenia? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

Inne uwagi……………………………………………………………………………………… 

 

 

Część II 

Ocena obsługi administracyjnej studentów przez pracowników Dziekanatu Wydziału 

Zarządzania i Transportu. 
 
1. Jak oceniasz dostępność wzorów podań w dziekanacie? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

2. Jak oceniasz stosunek pracowników administracyjnych dziekanatu do studenta? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

 

3. Jak oceniasz godziny otwarcia dziekanatu dla studentów? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

 

4. Jak oceniasz czas obsługi studentów przez pracowników administracyjnych dziekanatu? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 
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5. Jak oceniasz zaangażowanie pracowników administracyjnych dziekanatu w obsługę 

studentów? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 
 

Inne uwagi……………………………………………………………………………………… 
 

Część III 

Ocena obsługi administracyjnej studentów przez pracowników wydziałowych jednostek 

dydaktycznych (Katedr). 
 

1. Jak oceniasz rzetelność informacji udzielanych studentowi przez pracowników 

administracyjnych Katedry? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

2. Jak oceniasz dostępność pracowników administracyjnych Katedry dla studenta? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

3. Jak oceniasz stosunek pracowników administracyjnych Katedry do studenta? 

BARDZO 

DOBRZE 
DOBRZE PRZECIĘTNIE ŹLE BARDZO ŹLE 

NIE MAM 

ZDANIA 

      

 

Inne uwagi……………………………………………………………………………………… 
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1. Cel procedury 
Celem procedury jest określenie sposobu organizacji, odbywania i zaliczania praktyk 

studenckich, studentów Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres procedury 
Procedura obejmuje wszystkich studentów Wydziału, Dziekana Wydziału, Opiekuna praktyk. 

Przedmiotem  procedury  jest  tryb  wyboru  miejsca  praktyki,  sposób  odbycia  praktyki 

oraz sposób zaliczenia  praktyki. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Opiekun praktyk studenckich w jednostce organizacyjnej 

 Osoba prowadząca obóz naukowy 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
1. Na Wydziale Zarządzania i Transportu praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z 

Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 

czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk 

zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

2. Cele i program praktyki zawodowej na danym kierunku studiów oraz czas ich trwania 

określa rada wydziału, uwzględniając zarówno wytyczne Senatu Akademii Techniczno-

Humanistycznej, jak i odrębne przepisy dla poszczególnych uprawnień zawodowych. 

3. Obowiązek  zaliczenia  praktyki  studenckiej  wynika  z  programu studiów pierwszego sto-

pnia  na poszczególnych  kierunkach  kształcenia.  Praktyka  powinna odbyć się w  czasie 

wakacji  studenckich. 

4. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są: 

a) na podstawie skierowania przez Uczelnię, 

b) indywidualnie w wybranym przez studenta zakładzie pracy – wcześniej zatwierdzone 

przez opiekuna praktyk zawodowych, 

c) poprzez pracę zarobkową studenta (zakład pracy może zawrzeć ze studentem umowę  

o pracę na okres odbywania praktyki) – wcześniej zatwierdzone przez opiekuna praktyk 

zawodowych.  

5. Jeśli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, które 

odpowiada celom i programowi praktyki, wówczas praktykę zawodową w okresie nie 

krótszym niż czas praktyki określony w wytycznych Senatu ATH, można uznać za 

zaliczoną. 

6. W  szczególnym  przypadku  Prodziekan  właściwy  ds.  studenckich  może wyrazić zgodę 

na zmianę terminu  praktyki  lub  zwolnić studenta  z  obowiązku odbywania praktyki. 

7. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, 

instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, 
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zwanych dalej „zakładami pracy”, lub w ramach działalności zorganizowanej przez 

uczelnię (np. obozy naukowe), jeśli cele praktyki zostaną osiągnięte. 

8. Miejsce praktyki  zaproponowane  przez  studenta  podlega zatwierdzeniu przez  Opiekuna 

Praktyk Studenckich.  Student  w porozumieniu  z  zakładem pracy  proponuje,  a  Opiekun 

Praktyk Studenckich zatwierdza  program  praktyki. 

9. Zasady odbycia praktyki reguluje Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

10. Akademia Techniczno-Humanistyczna,  reprezentowana  przez  Dziekana Wydziału, 

zawiera  z jednostką zewnętrzną  Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia 

studenckich praktyk zawodowych. Porozumienie określa  obowiązki jednostki 

organizującej praktykę oraz Uczelni związane  z praktyką.  Student  jest  zobowiązany do 

prowadzenia dziennika  praktyki,  zgodnie  z załącznikiem Dziennik  praktyk (Załącznik 

1). 

11. Student  jest  zobowiązany  do  złożenia  u  Opiekuna  Praktyk  Studenckich  w terminie 

ustalonym przez Opiekuna, kompletu  dokumentów  niezbędnych  do  odbycia  praktyki 

lub zwolnienia  z praktyki.  W  uzasadnionych  przypadkach  student  może 

zwrócić się do Opiekuna Praktyk Studenckich  z  prośbą o  przedłużenie  terminu 

złożenia  kompletu  dokumentów. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie 

uniemożliwia zawarcie umowy o organizacji praktyki.  

12. Opiekun Praktyk Studenckich nadzoruje wykonywanie praktyk, do czego zobowiązują 

Regulamin praktyk studenckich oraz Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia 

studenckich praktyk zawodowych. W ramach sprawowanego nadzoru możliwa jest 

kontrola wykonywania praktyki przez sprawdzenie obecności studenta w miejscu 

odbywania praktyki oraz realizacji programu praktyki.  

13. Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun Praktyk Studenckich na podstawie przedłożonego 

potwierdzenia odbycia praktyki oraz Dziennika  praktyk - załącznik. 

 

5. Dokumenty  związane  z  procedurą  
1. Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

2. Zarządzenie nr 719/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 

września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk 

zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

6. Załączniki   
Wzór dziennika  praktyk. 
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Załącznik 1 
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1. Cel procedury 
Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniej organizacji procesu dydaktycznego na 

Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

2. Zakres procedury 
Procedura obejmuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne (nauczycieli 

akademickich i osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych) na Wydziale 

Zarządzania i Transportu. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Kierownik jednostki organizacyjnej 

 Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne 

 Dziekanat 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
Uwagi ogólne 

1. Obsady zajęć dydaktycznych dokonuje Dziekan Wydziału. 

2. Zajęcia odbywają się punktualnie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 

Uczelni oraz gablotach informacyjnych na Uczelni. 

Zajęcia dydaktyczne 

1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest zapoznać studentów z sylabusem przedmiotu/ 

modułu i omówić go na pierwszych zajęciach dydaktycznych uwzględniając oczekiwane 

efekty kształcenia, metody ich osiągnięcia oraz ich weryfikacji. 

2. W trakcie pierwszych zajęć prowadzący podaje studentom informacje na temat: zagadnień 

realizowanych w ramach zajęć, podstawowej literatury, warunków i formy zaliczenia 

przedmiotu, warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach. Ustalenie 

te są wiążące. 

3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu konsultacji w semestrze 

oraz podania go do informacji studentom. 

4. Prowadzący jest zobowiązany do sprawdzania obecności na ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych i projektowych, konwersatoriach, seminariach dyplomowych i lektoratach. 

Obecność i nieobecność studentów odnotowywana jest przez prowadzącego w 

samodzielnie opracowanym dokumencie, który przechowywany jest zgodnie z Instrukcją 

dokumentowania efektów kształcenia. 

5. Realizacja zajęć dydaktycznych może być okresowo kontrolowana przez Wydziałową 

Komisję ds. Jakości Kształcenia.  Z wyników kontroli sporządza się notatkę służbową do 

wiadomości Dziekana Wydziału. 

6. Prowadzący zajęcia podlegają ocenie przez osoby upoważnione w formie hospitacji oraz 

przez studentów w formie ankietyzacji zajęć. 

7. Szczegółowe postępowanie w przypadku odwołania zajęć spowodowanego przyczynami 

losowymi, zwolnieniem lekarskim lub inną planowaną nieobecnością jest regulowane 

Instrukcją odrabiania zajęć. 
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Zaliczanie zajęć 

1. Ocenę z zaliczenia formy zajęć wystawia nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia. 

2. Zaliczenie formy zajęć nie może mieć formy egzaminu i dokonywane jest na podstawie 

uzyskanych przez studenta pozytywnych ocen ze sprawdzianów bieżących, 

przygotowywanych projektów, wygłaszanych referatów, udziału w dyskusji, itp. 

3. Warunki dopuszczenia do egzaminu określa nauczyciel akademicki prowadzący 

przedmiot. 

4. Bieżące osiągnięcia studentów oraz oceny z egzaminów są archiwizowane zgodnie z 

Instrukcją dokumentowania procesu dydaktycznego.. 

5. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wypełnienia protokołów sporządzonych w 

postaci wydruków danych z systemu teleinformatycznego ATH i przekazania ich do 

dziekanatu w terminie do dwóch tygodni od zakończenia poprawkowej sesji 

egzaminacyjnej. 

 

5. Dokumenty związane z procedurą 
1. Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(załącznik do Uchwały Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH z dnia 21 kwietnia 2015 roku w 

sprawie zmian w regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 

2. Instrukcja dokumentowania procesu dydaktycznego. 

3. Instrukcja odrabiania zajęć. 
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1. Cel procedury 
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem weryfikacji 

efektów kształcenia osiąganych przez studentów i słuchaczy Wydziału Zarządzania i 

Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

2. Zakres procedury 
Procedura obejmuje studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Kierownik jednostki organizacyjnej 

 Kierownik studiów podyplomowych 

 Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
1. Okresowa weryfikacja osiąganych efektów kształcenia założonych w programach 

kształcenia jest przeprowadzana na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 

oraz na studiach podyplomowych.  

2. Każdy przedmiot/moduł na kierunku i studiach podyplomowych podlega okresowej 

weryfikacji efektów kształcenia przynajmniej raz na trzy lata. 

3. Okresowa weryfikacja przeprowadzana jest na studiach I i II stopnia, stacjonarnych 

i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych odpowiednio: 

a) w semestrze zimowym do dnia 30 maja, 

b) w semestrze letnim do dnia 30 listopada. 

4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyznacza – spośród 

członków WKJK – osoby bądź zespół, odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy i ocenę 

realizacji efektów kształcenia na kierunku po każdym semestrze i po zakończonym cyklu 

kształcenia oraz na studiach podyplomowych po ich zakończeniu. 

5. Z przeprowadzonej weryfikacji (Załącznik 1) zespoły wyznaczone przez 

Przewodniczącego WKJK  sporządzają protokół (Załącznik 2).  Protokół zawiera: 

a) część informacyjną: imiona i nazwiska osób przeprowadzających weryfikację oraz 

zgromadzoną dokumentację, 

b) część analityczną oraz podsumowanie i wnioski (postulaty naprawcze).  

Protokół z analizy efektów kształcenia na kierunku jest podpisywany i przekazywany 

Przewodniczącemu WKJK wraz z całą dokumentacją.  

6. Wyznaczone przez Przewodniczącego zespoły dokonują weryfikacji efektów kształcenia w 

oparciu o dokumentację, na którą składają się: 

a) tabela efektów kształcenia, 

b) macierz/matryca efektów kształcenia, 

c) plan studiów, 
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d) programy przedmiotów/modułów (sylabusy/karty przedmiotów) realizowane w danym 

semestrze, 

e) wszelkie informacje uzyskane od osób prowadzących zajęcia na danym kierunku, np. 

protokoły z weryfikacji efektów kształcenia, zestawienia tabelaryczne dotyczące 

sposobów weryfikacji efektów i zgromadzonej dokumentacji (a także, o ile zachodzi 

taka potrzeba, prace studentów, protokoły z zajęć i inne (w wersji elektronicznej lub 

papierowej), za pomocą których prowadzący zajęcia weryfikowali zakładane efekty 

kształcenia dla przedmiotu i programu studiów).  

Zespoły w analizie weryfikacji efektów kształcenia mogą wykorzystać wytyczne 

dotyczące analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu 

i programu kształcenia.  

7. Wytyczne dotyczące analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia 

dla przedmiotu/modułu i programu kształcenia: 

a) czy cele i efekty kształcenia założone do realizacji w programie przedmiotu/ modułu 

pokrywają się z efektami kształcenia dla kierunku? 

b) czy treści programowe, formy zajęć oraz metody dydaktyczne umożliwiają realizację 

zakładanych efektów dla programu przedmiotu/modułu i programu kształcenia dla 

kierunku? 

c) czy określono właściwe metody oraz sposoby weryfikacji ogólnych i szczegółowych 

efektów kształcenia dla programu przedmiotu/modułu i programu kształcenia dla 

kierunku oraz czy forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu pozwalają na 

weryfikację efektów kształcenia? 

d) w jaki sposób są weryfikowane efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu i programu 

kształcenia dla kierunku studiów, które odbywają się bez udziału nauczycieli 

akademickich? 

e) czy liczba godzin i przypisane punkty ECTS - zajęciom z udziałem nauczyciela 

akademickiego i studentów - umożliwiają realizację zakładanych efektów kształcenia 

dla przedmiotu/modułu i programu studiów dla kierunku? 

f) czy zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoryjne, projektowe, treningowe i 

inne) oraz przypisana im liczba godzin, punkty ECTS oraz liczebność grupy 

umożliwiają realizację zakładanych efektów dla przedmiotu/modułu i programu 

kształcenia dla kierunku? 

g) czy i w jaki sposób zweryfikowano efekty kształcenia założone w programie praktyk 

dla kierunku? 

 

5. Dokumenty  związane  z  procedurą  
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
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6. Załączniki 
1. Wzór weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia. 

2. Wzór oceny jakości kształcenia. 
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Załącznik 1 

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia 

 

Data przeprowadzenia weryfikacji …………… Podpisy członków zespołu ……………. 

           ……………. 

           ……………. 
Nazwa modułu  Kod  

Wydział: Zarządzania i Transportu Kierunek:  

Specjalność:  Forma:  

Rok, semestr:  Poziom:  

Rodzaj przedmiotu:  

Forma zajęć:  L. godzin  ECTS  

Prowadzący:  

 

Zakładane efekty kształcenia 

Numer/ 

symbol 

Efekty kształcenia dla przedmiotu Sposób oceny Weryfikacja 

 WIEDZA   

    

 UMIEJĘTNOŚCI   

    

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

    

 

 
Forma prowadzenia oceny Wynik 

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia  

Przechowywanie dokumentacji  

 

Inne formy oceny jakości kształcenia Wynik 

Hospitacja  

Ankietyzacja  

Inne formy  

 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Data i podpisy osób prowadzących 
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Załącznik 2 

Ocena jakości kształcenia 

 
Nazwa modułu  Kod  

Wydział: Zarządzania i Transportu Kierunek:  

Specjalność:  Forma:  

Rok, semestr:  Poziom:  

Rodzaj przedmiotu:  

Forma zajęć:  L. godzin  ECTS  

 

 

Osoba prowadząca Data Uwagi 

   

   

   

   

   

 

Uwagi i propozycje zmian: 

 

 

Data: ……………………  Podpisy członków zespołu:  ………………………….. 

         ………………………….. 

         ………………………….. 
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1. Cel procedury 
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem wyboru 

specjalności przez studentów Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres procedury 
Procedura obejmuje studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Kierownik jednostki organizacyjnej 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
1. Student ma prawo wyboru specjalności na studiowanym kierunku studiów w ramach 

możliwości techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych wydziału. 

2. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy 

specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej Wydziału i zatwierdzonej przez Senat 

uczelni. Wybór specjalności następuje co najmniej na semestrze poprzedzającym semestr, 

w którym rozpoczynają się zajęcia specjalnościowe. 

3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, 

organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów i 

prowadzone przez nauczycieli akademickich wskazanych przez kierowników Katedr 

odpowiedzialnych za daną specjalność. Spotkania organizowane są w ramach godzin 

dziekańskich. 

4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut 

(łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej. 

5. Starostowie grup składają w dziekanacie listy w terminie ustalonym przez Prodziekana, na 

których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności 

specjalność podstawową i alternatywną. 

6. Jeśli liczba studentów wpisanych na daną specjalność przekracza limit wyznaczony 

możliwościami Wydziału, dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia 

ocen z semestru lub semestrów poprzedzających semestr, na którym dokonywany jest 

wybór specjalności. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest 

podejmowana przez Prodziekana. Pierwszeństwo w wyborze specjalności mają studenci, 

którzy uzyskali pełną rejestrację na semestr, na którym dokonują wyboru specjalności. W 

przypadku studiów niestacjonarnych Prodziekan może dodatkowo wziąć pod uwagę 

oświadczenie pracodawcy o preferowanej przez niego specjalności, ze względu na 

charakter (rodzaj) wykonywanej przez studenta pracy. 

7. Liczebność grup na poszczególnych specjalnościach powinna być zgodna z zarządzeniem 

Rektora. 
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8. Osoby, które nie dokonały wyboru specjalności poprzez wpisanie się na listę, kierowane są 

arbitralnie przez Prodziekana do jednej z utworzonych specjalności. 

9. Na danym kierunku studiów tworzona jest jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej 

specjalności. Prodziekan, w porozumieniu z Dziekanem, opiekunem kierunku i 

kierownikami Katedr odpowiedzialnymi za specjalności na danym kierunku studiów, może 

zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej. 

10. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prodziekana do Dziekana w 

terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność. 

11. Ostateczne zakończenie wyboru specjalności powinno nastąpić do dnia 31 maja. 

5. Dokumenty związane z procedurą 
1. Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(załącznik do Uchwały Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH z dnia 21 kwietnia 2015 roku w 

sprawie zmian w regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 

2. Uchwała Nr 725/06/IV/2011 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 

czerwca 2011 roku w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów 

zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych 

dla poszczególnych stanowisk, zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych i godzin 

ponadwymiarowych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup 

studenckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura systemu jakości 

Wydział Zarządzania i Transportu 

Tytuł: 

Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowe 

przeglądy programów kształcenia 

Nr: WZiT-P08 Wydanie: 03 

Ważna od dnia: 1.10.2015 Stron 10 

Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Akceptacja: Dziekan WZiT dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH 

 

40 
 

1. Cel procedury 
Celem procedury jest określenie sposobu zatwierdzania, prowadzenia monitoringu i 

okresowych przeglądów programów kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres procedury 
Procedura obejmuje wszystkich pracowników i studentów Wydziału Zarządzania i Transportu 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz interesariuszy zewnętrznych, 

którzy mogą zgłaszać oraz opiniować propozycje zmian w programach kształcenia. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
1. Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

2. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej  

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

5. Kierownik studiów podyplomowych 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
Zatwierdzanie programów kształcenia 

1. Zatwierdzenie nowych programów kształcenia lub zmian w istniejących programach 

kształcenia, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z 

wytycznymi ustalonymi przez Senat, należy do kompetencji Rady Wydziału. 

2. Zatwierdzenia nowych programów lub zmian w istniejących programach należy dokonać 

nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym program 

studiów będzie obowiązywał. 

3. Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 

4. Propozycje zmian w programach kształcenia mogą być inicjowane przez Kierowników 

Katedr odpowiedzialnych za prowadzenie specjalności i Koordynatorów kierunków. 

Monitoring programów kształcenia 

1. Monitorowanie programów kształcenia jest procesem ciągłym. 

2. Proces monitorowania oraz okresowych przeglądów programów kształcenia jest 

realizowany przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia na podstawie: 

a) opinii studentów, 

b) propozycji zmian dokonywanych przez nauczycieli akademickich, 

c) opinii pracodawców. 

3. Zbieranie opinii studentów odbywa się na podstawie badań ankietowych studentów, którzy 

uzyskali absolutorium (Załącznik 1). 

4. Studenci wszystkich kierunków studiów wypełniają ankietę i dołączają ją do dokumentów 

składanych w dziekanacie przed planowanym egzaminem dyplomowym. 

5. Wypełnione ankiety zostają przekazane Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

w terminie 7 dni od dnia zakończenia egzaminów dyplomowych. 

6. Propozycje nauczycieli akademickich dotyczące zmian w programach kształcenia są 

zbierane na podstawie wypełnianej karty doskonalenia modułu/przedmiotu (Załącznik 2). 
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7. Każdy nauczyciel akademicki może zaproponować zmiany dotyczące treści prowadzonego 

przez siebie modułu kształcenia/przedmiotu do dnia 30 września. Proponowane zmiany nie 

mogą dotyczyć efektów kształcenia. 

8. Zmiany dotyczące formy zajęć, sposobu zaliczania modułu/przedmiotu, liczby godzin 

poszczególnych form zajęć, semestru, na którym zajęcia się odbywają, liczby punktów 

ECTS, itp. mogą być zgłaszane do dnia 15 kwietnia. 

9. Opinie pracodawców na temat programów kształcenia zbierane są w oparciu o ankiety 

wypełniane przez pracodawców, w trakcie odbywania przez studentów praktyk 

zawodowych lub staży. Anonimowa ankieta dołączana jest do dokumentów 

przygotowywanych przez Opiekuna Praktyk lub Opiekuna Stażu i dostarczanych do 

organizacji, w której student będzie odbywał praktyki zawodowe lub staż (Załącznik 3). 

10. Po zakończeniu praktyki lub stażu ankieta wraz z dokumentami przekazywana jest 

Opiekunowi Praktyk najpóźniej do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej poprawkowej w 

semestrze letnim w przypadku praktyk lub Opiekunowi Stażu w terminie 7 dni od 

zakończenia stażu. 

11. Opiekun Praktyk i Opiekun Stażu przekazują zgromadzone ankiety Pełnomocnikowi 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia po zakończeniu wpisów zaliczeń praktyk lub odbycia 

stażu. 

12. Opinie pracodawców na temat programów kształcenia mogą być wyrażane także w 

trakcie ewentualnych spotkań nauczycieli akademickich firmujących dany kierunek z 

pracodawcami. 

13. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia raz w roku (we wrześniu), na podstawie 

zgromadzonych opinii studentów, nauczycieli akademickich i pracodawców formułuje 

rekomendacje dotyczące zamian w programach studiów. 

14. Rada Wydziału po zapoznaniu się z rekomendacjami i po zasięgnięciu opinii 

Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, podejmuje decyzje o wprowadzeniu zmian do 

programów kształcenia. 

Okresowe przeglądy programów kształcenia 

1. Okresowych przeglądów programów kształcenia dokonuje się po zakończeniu każdego 

roku akademickiego, z wykorzystaniem wyników monitorowania.  

2. Proces aktualizacji programów kształcenia jest realizowany przez Prodziekana ds. 

Studenckich i Kształcenia oraz Wydziałową Komisję Dydaktyczną i kierowników studiów 

podyplomowych. 

3. Proces aktualizacji programów kształcenia dokonywany jest w oparciu o zmiany 

przepisów prawa wewnętrznego i zewnętrznego.  

 

5. Dokumenty związane z procedurą 
Uchwała Nr 769/12/IV/2011 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 13 grudnia 

2011 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących programów kształcenia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

6. Załączniki 
1. Wzór ankiety oceny programu kształcenia przez studentów 
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2. Wzór karty doskonalenia modułu/przedmiotu 

3. Wzór ankiety oceny programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych 
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Załącznik 1 

Ankieta oceny programu kształcenia przez studentów 

Szanowni Studenci, 

w trosce o zapewnianie wysokiej jakości kształcenia prosimy o wypełnienie poniższej ankiety 

i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

 

Data …………………….. 

Kierunek ………………………………….. 

Poziom studiów ………………………………. 

Forma  ……………………………………… 

Specjalność ……………………………………. 

 

1. Czy dostrzega Pan/Pani korzyści ze studiowania wybranego kierunku? 

 Tak 

 Nie 

Proszę uzasadnić swoją wypowiedź 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………….. 

2. Czy jest Pani/Pan zadowolony/a ze zrealizowanego programu studiów? 

1. - zdecydowanie 

tak 

2. - raczej tak 3. - raczej nie 4. - zdecydowanie 

nie 

5. - trudno 

powiedzieć 

3. Czy uzyskany tytuł licencjata/inżyniera/magistra przyczyni się do podniesienia Pana/Pani 

konkurencyjności na rynku pracy? 

1. zdecydowanie 

tak 

2. raczej tak 3. raczej nie 4. zdecydowanie 

nie 

5. trudno 

powiedzieć 

4. Czy proponowane w ramach kierunku specjalności spełniły Pana/Pani oczekiwania w 

perspektywie kształtowania własnej kariery zawodowej? 

1. zdecydowanie 

tak 

2. raczej tak 3. raczej nie 4. zdecydowanie 

nie 

5. trudno 

powiedzieć 

5. Czy przekazywane treści objęte programem studiów, w Pani/Pana ocenie, były 

adekwatne do potrzeb rynku? 

1. wszystkie 2. zdecydowanie 

wszystkie 

3. większość 4. tylko niektóre 5 większość 

informacji była 

znana mi wcześniej 
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6. Które z przedmiotów realizowanych w trakcie trwania studiów uważa Pan/Pani za 

najbardziej przydatne na rynku pracy? 

Jeśli są takie, to proszę je wymienić 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Które z przedmiotów realizowanych w trakcie trwania studiów uważa Pan/Pani za 

najmniej przydatne na rynku pracy? 

Jeśli są taki, to proszę je wymienić 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Czy według Pana/Pani przekazywane treści w ramach różnych przedmiotów powtarzały 

się? 

1. bardzo często 2. często 3. sporadycznie 4. wcale 5. trudno 

powiedzieć 

9. Które z podanych form zajęć były według Pana/Pani najbardziej efektywne? 

Forma Bardzo 

efektywne 

Średnio 

efektywne 

Mało 

efektywne 

W ogóle 

nieefektywne 

Trudno 

powiedzieć 

Wykład      

Ćwiczenia      

Konwersatorium      

Laboratorium      

Projekt      

Seminarium      

 

10. Czy były jakieś przedmioty, które według Pana/Pani powinny być realizowane w 

większym wymiarze godzinowym? 

 Tak 

Jeśli tak, to proszę je wymienić 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 

11. Czy były jakieś przedmioty, które powinny być realizowane w mniejszym wymiarze 

godzinowym? 

 Tak 
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Jeśli tak, to proszę je wymienić 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 

12. Czy według Pana/Pani liczba godzin przeznaczona na lektoraty języka obcego była 

wystarczająca? (nie wypełniają słuchacze studiów podyplomowych) 

1. zdecydowanie 

tak 

2. raczej tak 3. raczej nie 4. zdecydowanie 

nie 

5. trudno 

powiedzieć 

13. Jak Pan/Pani ocenia dostępność materiałów dydaktycznych? 

1. bardzo dobrze 2. dobrze 3. dostatecznie 4. miernie 5. niedostatecznie 

14. Czy udział praktyk zawodowych w programie studiów był wystarczający? 

1. zdecydowanie 

tak 

2. raczej tak 3. raczej nie 4. zdecydowanie 

nie 

5. trudno 

powiedzieć 

15. Czy nadzór ze strony opiekuna pracy dyplomowej był zadawalający? 

1. zdecydowanie 

tak 

2. raczej tak 3. raczej nie 4. zdecydowanie 

nie 

5. trudno 

powiedzieć 

 

16. Inne Pana/Pani uwagi dotyczące programu studiów: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik 2 

Karta doskonalenia modułu/przedmiotu 

Modułu/przedmiot: 

Kierunek: 

Poziom kształcenia: 

Forma studiów: 

Semestr: 

Prowadzący przedmiot: 

Wnioski prowadzącego przedmiot w zakresie doskonalenia programu studiów wynikające z 

oceny osiągniętych efektów kształcenia 

 

Uzasadnienie proponowanych zmian 

 

Data, podpis ………………………….. 
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Załącznik 3 

Ankieta oceny programów kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przez interesariuszy zewnętrznych 

Szanowni Państwo, 

w trosce o zapewnianie wysokiej jakości kształcenia prosimy o wypełnienie poniższej ankiety 

i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

 

1. Jakie oczekiwania w zakresie wiedzy i umiejętności mają Państwo wobec potencjalnych 

kandydatów? 

 szeroka wiedza teoretyczna 

 znajomość metod i narzędzi wykorzystywanych na konkretnym stanowisku pracy 

 praktyczne umiejętności zawodowe 

 sprawne łączenie teorii z praktyką 

 znajomość przepisów i standardów obowiązujących w danej dziedzinie zawodowej 

 inne, jakie?............................................................................................... 

 

2. Jakie cechy i zdolności powinien posiadać absolwent, by być dobrym pracownikiem w 

Państwa firmie/organizacji? 

 kreatywność zawodową 

 samodzielność 

 odpowiedzialność 

 umiejętność pracy w zespole 

 znajomość języków obcych 

 odporność na stres 

 łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi 

 kulturę osobistą 

 dyspozycyjność 

 

3. Proszę wskazać zagadnienia lub obszary tematyczne, o które powinny być wzbogacone 

programy kształcenia, aby absolwent mógł właściwie funkcjonować na rynku pracy? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy sądzicie Państwo, że wiele osób spośród absolwentów szkół wyższych odznacza się 

umiejętnościami i kwalifikacjami niezbędnymi do pracy w Państwa firmie/organizacji? 

 tak 

 raczej tak 

 trudno powiedzieć 

 raczej nie 

 nie 
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5. Jaki rodzaj/poziom wykształcenia absolwentów szkół wyższych preferujecie Państwo w 

swojej organizacji? 

 studia licencjackie (I stopnia) 

 studia inżynierskie (I stopnia) 

 studia magisterskie (II stopnia) 

 

6. Jakich kwalifikacji i umiejętności, według Państwa, brakuje absolwentom szkół wyższych? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Czy na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów? 

 nie 

 tak 

jeśli tak, to jakich? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Jak oceniacie Państwo działania Wydziału w zakresie przygotowania absolwentów na 

wejście na rynek pracy: 

 Wydział zdecydowanie robi/robił wszystko co powinien 

 Wydział raczej robi/robił wszystko co powinien 

 Wydział raczej nie robi/nie robił wszystkiego co powinien 

 Wydział zdecydowanie nie robi/nie robił wszystkiego co powinien 

 Trudno powiedzieć  

 

9. Jakie działania w Państwa opinii mogłyby zaowocować lepszym przygotowaniem 

studentów naszego Wydziału na wejście na rynek pracy? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. Czy przy zatrudnianiu potencjalnych kandydatów zwracają Państwo uwagę na nazwę 

uczelni jaką kończył absolwent? 

 Tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Nie  

 Nie ma to dla nas znaczenia, gdyż ważne są wiedza, umiejętności i kompetencje 

kandydata 

Metryczka  

Nazwa firmy/Organizacji ……………………………………… 
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Adres email…………. 

Lokalizacja/siedziba firmy/organizacji ……………….. 

Obszar działania: lokalny    regionalny    międzynarodowy 

Wielkość organizacji  

 mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników) 

 małe przedsiębiorstwo (mniej niż 50 pracowników) 

 średnie przedsiębiorstwo (mniej niż 250 pracowników) 

 duże przedsiębiorstwo (co najmniej 250 pracowników) 

Rodzaj prowadzonej działalności 

 produkcja 

 usługi  

 handel  

 inna (jaka?) ……………………………….……..  

Forma prawna: 

 spółka osobowa 

 spółka kapitałowa 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 administracja publiczna 

 organizacja społeczna 
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1. Cel procedury  
Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, 

dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres stosowania procedury  
Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale 

Zarządzania i Transportu. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
Uwagi ogólne 

1. Za przeprowadzenie ankietyzacji studentów i słuchaczy studiów podyplomowych 

odpowiada Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, zwany WZOJK. 

2. Nadzór nad przebiegiem ankietyzacji na Wydziale sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia. 

3. Do obowiązków Pełnomocnika Dziekana należy: 

a) opracowanie, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, ramowego planu ankietyzacji 

na dany rok akademicki i przesłanie go do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia do dnia 15 października; plan zawiera wykaz przedmiotów i zajęć 

przeznaczonych do ankietyzacji, 

b) nadzór nad przechowywaniem ankiet i wyników badań ankietowych, 

c) przekazanie Dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora wyników i innych danych 

statystycznych dotyczących ankietyzacji,  

d) przedstawienie zbiorczych wyników ankietyzacji na posiedzeniu Rady Wydziału 

poświęconemu zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. 

4. Do obowiązków przewodniczącego WZOJK należy: 

a) techniczne przygotowanie badań ankietowych, 

b) wyznaczenie z grona WZOJK osób do prowadzenia ankietyzacji, zgodnie z ramowym 

planem ankietyzacji, 

c) opracowanie wyników badań ankietowych, 

d) przekazanie Pełnomocnikowi Dziekana ankiet oraz wyników badań ankietowych. 

5. Dziekan: 

a) informuje Kierowników Katedr o wynikach oceny zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez pracowników jednostki, 

b) w przypadku zajęć zlecanych innym jednostkom uczelni, informuje odpowiednich 

Dziekanów i Kierowników studiów o wynikach oceny zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez podległych im pracowników. 
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Postępowanie w ramach procedury 

1. Badania ankietowe obejmują wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

na Wydziale Zarządzania i Transportu. 

2. Ankietyzacja zajęć dotyczy każdego przedmiotu zawartego w programie studiów 

wyższych lub podyplomowych. 

3. Zaleca się, by każdy przedmiot był ankietowany przynajmniej raz na trzy lata. 

4. Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających ankietyzacji w danym roku 

akademickim jest przygotowywany przez Pełnomocnika w porozumieniu z Dziekanem. 

5. Badania ankietowe są przeprowadzane po każdym cyklu zajęć. 

6. Wyniki ankietyzacji wykorzystuje się do oceny okresowej pracowników. Do oceny 

okresowej pracownika uwzględniane są wyniki ankiet przeprowadzonych od poprzedniej 

oceny. 

7. Ankietyzacja jest przeprowadzona w ostatnim miesiącu zajęć danego semestru. 

8. Ankietyzację przeprowadza osoba wskazana przez przewodniczącego WZOJK. Nie może 

to być osoba prowadząca ankietowane zajęcia. 

9. Osoba wskazana do przeprowadzenia ankiety (ankieter) informuje kierownika jednostki 

prowadzącej dany przedmiot o terminie ankietyzacji. 

10. Sposób przeprowadzenia badań ankietowych gwarantuje anonimowość i tajność 

wyników. 

11. Ankietyzacja jest prowadzona w formie tradycyjnej. Wzór ankiety w języku polskim 

stanowi załącznik 1, a w języku angielskim załącznik 2. 

12. Wypełnione ankiety przekazywane są niezwłocznie do dziekanatu. 

13. Prowadzący zajęcia nie ma dostępu do wypełnionych ankiet przed opracowaniem ich 

wyników. 

14. Wyniki ankiety są opracowywane po zakończeniu semestru oraz po zakończeniu 

wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotu prowadzonego przez danego pracownika, 

jednak nie później niż do końca kwietnia – po semestrze zimowym i do końca 

października – po semestrze letnim. 

15. Kierownicy Katedr oraz Kierownicy Studiów Podyplomowych informują podległych im 

pracowników o wynikach badań ankietowych w okresie miesiąca od opracowania 

wyników ankiety. 

 

5. Dokumenty związane z procedurą 
Zarządzenie Nr 931/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie procedury przeprowadzania ankietyzacji studentów, 

doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w zakresie oceny zajęć dydaktycznych. 

 

6. Załączniki 
1. Wzór ankiety oceny zajęć dydaktycznych w języku polskim. 

2. Wzór ankiety oceny zajęć dydaktycznych w języku angielskim. 
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Załącznik 1 
ANKIETA 

OPINIA STUDENTÓW/SŁUCHACZY O PROWADZONYCH ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH 

Wypełniając ankietę proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią ocenę na skali ocen zamieszczonej pod 

pytaniem. 

1. Rodzaj studiów*: 

 

stacjonarne I stopnia II stopnia 
podyplomowe 

niestacjonarne I stopnia II stopnia 

2. Kierunek studiów:   

3. Rok studiów:  

4. Nazwa przedmiotu:  

5. Forma zajęć:  

6. Imię i nazwisko  

prowadzącego zajęcia: 

 

* - właściwe zakreślić  

PYTANIA ANKIETOWE 

1.Proszę określić swoją frekwencję na zajęciach? Uczestniczyłem/am: 

1.*Nie byłem ani razu 2.Sporadycznie 3.W większości zajęć 4.We wszystkich zajęciach 

*jeżeli wybrano tę odpowiedź, proszę zakończyć wypełnianie ankiety 

2. Czy prowadzący przedstawił program przedmiotu - opis modułu kształcenia (treść i informacje dotyczące 

modułu/przedmiotu, metody dydaktyczne, wykaz literatury, efekty kształcenia)? 

1.Nie 2.Pobieżnie wspomniał 3.Przedstawił większość kwestii 4.Przedstawił wszystkie kwestie 

 

3. Czy prowadzący przedstawił na początku semestru formę i warunki zaliczenia przedmiotu? 

1.Nie 2.Pobieżnie wspomniał 3.Przedstawił większość kwestii 4.Przedstawił wszystkie kwestie 

 

4. Czy treść zajęć przekazywana była w sposób jasny, zrozumiały? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

5. Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniała wszelkie wątpliwości i niejasności, pojawiające się w ich trakcie? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

6. Czy wymagania określone na początku semestru wobec studentów/słuchaczy były przestrzegane? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

7. Czy osoba prowadząca zajęcia przestrzegała terminów konsultacji (dyżurów)? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 5.Trudno powiedzieć 

 

 

8. Jak Pan (i) ocenia możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia poza godzinami konsultacji? 

1.Brak kontaktu 2.Słaby kontakt 3.Średni 4.Dobry 5.Trudno powiedzieć  
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9. Czy zajęcia odbywały się zgodnie z planem zajęć? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

10. Czy może Pan(i)  określić stosunek osoby prowadzącej zajęcia wobec studentów jako życzliwy? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

11. Czy prowadzący zajęcia stwarzał atmosferę zachęcającą do aktywności, współuczestniczenia? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

12. Czy materiał realizowany w ramach przedmiotu był wystarczający w stosunku do założeń zawartych w opisie 

modułu kształcenia (sylabusu)? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

13. Czy materiał realizowany w ramach przedmiotu był zbyt obciążający w stosunku do założeń zawartych w 

opisie modułu kształcenia (sylabusu)? 

1.Nie 2.Raczej nie 3.Raczej tak 4.Tak 

 

14.Dodatkowe uwagi na temat ocenianych zajęć oraz ankiety: 
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Załącznik 2 
QUESTIONNAIRE 

STUDENTS’ OPINION ABOUT DIDACTIC CLASSES 

Completing the questionnaire, please put a cross next to appropriate assessment, from among the options 

suggested below the question.  

1. The form of studies*: 

 

Full-time First Cycle Second Cycle 
Post-graduate 

Part-time First Cycle Second Cycle 

2. The field of studies:   

3. The year of studies:  

4. The name of the subject:  

5. The form of classes:  

6. Teacher’s name and 

surname: 

 

* - put a cross next to appropriate one 

QUESTIONS 

1. Specify your attendance in classes. I  attended:  

1.* never 2. occasionally 3. majority of classes 4. all classes 

*if you’ve chosen this answer, it means the end of a questionnaire for you 

2. Has the teacher presented the syllabus of the subject – a description of educational unit ( the content and 

information referring to the educational unit/subject, didactic methods, a list of recommended books and 

teaching effects) ?  

1.No 2.Briefly 3.Presented majority of issues 4. Presented all issues 

 

3. Did the teacher present the form and conditions of credit, of a subject at the beginning of the semester 

1. No 2. Briefly 3. Presented majority of issues 4. Presented all issues 

 

4. Have the classes been run in a clear and understandable way? 

1. No 2.Rather yes 3.Rather no 4.Yes 

 

5.Has the teacher explained all doubts and problems, which appeared  during classes?  

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

6. Have the requirements towards students, presented at the beginning of the semester, been obeyed?   

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

7. Has the teacher obeyed terms of office hours?  

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4.Yes 5. It’s difficult to say 

 

8. How do you evaluate the possibility of getting in touch with a teacher, apart from office hours?  

1.No contact  2.Weak contact 3.Average 4.Good 5. It’s difficult to say 
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9.Have the classes been held according to the timetable?   

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

10. Would you describe the teacher’s attitude towards students as a friendly one?  

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

11. Has the teacher created the atmosphere, encouraging students to activity and participation?  

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

12. Has the material, realised within the confines of the subject, been sufficient compared to the assumptions 

included in the description of educational unit ( syllabus )?  

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

13. Has the material, realised within the confines of the subject, been too difficult compared to the assumptions 

included in the description of educational unit ( syllabus )?  

1. No 2. Rather no 3. Rather yes 4. Yes 

 

14.Extra comments about both the evaluated classes and the questionnaire: 
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1. Cel procedury  
Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na 

Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

2. Zakres stosowania procedury  
Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich na Wydziale Zarządzania i 

Transportu, Dziekana Wydziału, Kierowników Katedr i Kierowników studiów 

podyplomowych. Przedmiotem  procedury  jest  tryb  przeprowadzania hospitacji zajęć. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Kierownicy Katedr 

 Kierownicy studiów podyplomowych 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 

4. Sposób postępowania w ramach procedury 
1. Za przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziale odpowiada Dziekan. 

2. Za hospitacje zajęć na studiach podyplomowych odpowiada Kierownik. 

3. Nadzór nad przebiegiem hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziale sprawuje 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. 

4. Do obowiązków Pełnomocnika Dziekana należy w szczególności: 

a) opracowanie, w porozumieniu z dziekanem wydziału, ramowego planu hospitacji na 

dany rok akademicki i przesłanie go do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

do dnia 15 października; plan zawiera wykaz przedmiotów i zajęć przeznaczonych do 

hospitacji, 

b) opracowanie wyników i innych danych statystycznych dotyczących procesu hospitacji 

i przekazanie ich Dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora, 

c) przedstawienie zbiorczych wyników hospitacji na posiedzeniu Rady Wydziału 

poświęconemu zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, 

d) nadzór nad przechowywaniem protokołów hospitacyjnych. 

5. Dziekan: 

a) wskazuje osoby przeprowadzające hospitacje, 

b) informuje Kierowników Katedr o wynikach hospitacji zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez pracowników jednostki, 

c) w przypadku zajęć zlecanych innym jednostkom uczelni, informuje odpowiednich 

Dziekanów o wynikach hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 

podległych im pracowników. 

6. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale oraz 

prowadzący zajęcia dydaktyczne w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. 

7. Hospitacja zajęć dotyczy każdego przedmiotu zawartego w programie studiów 

dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów. 

8. Nauczyciele akademiccy powinni być hospitowani nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

Wyniki hospitacji wykorzystuje się do oceny okresowej pracowników. Do oceny 
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okresowej pracownika uwzględniane są wyniki hospitacji przeprowadzonych od 

poprzedniej oceny. 

9. Hospitacja może być prowadzona w ciągu całego semestru. 

10. Hospitacje przeprowadzają osoby wskazane przez Dziekana, mające duże doświadczenie 

dydaktyczne. W przypadku studiów podyplomowych, hospitacje przeprowadzają 

Kierownicy lub osoby przez nich wskazane. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

hospitacji w tych jednostkach sprawuje Pełnomocnik Dziekana. 

11. Sposób przeprowadzenia hospitacji nie może naruszać prawidłowego przebiegu zajęć 

dydaktycznych. Hospitacja danych zajęć powinna zaczynać się i kończyć zgodnie z 

harmonogramem zawartym w rozkładzie zajęć obowiązującym dla danego semestru. 

12. Osoba hospitująca ma obowiązek sporządzenia protokołu hospitacji w ciągu dwóch dni 

roboczych od dnia jej przeprowadzenia. Wzór protokołu hospitacji stanowi załącznik. 

Nauczyciel hospitowany może zamieścić w protokole swoje uwagi do przedstawionej w 

nim oceny i potwierdza podpisem protokół hospitacji. Protokół hospitacji przekazywany 

jest Pełnomocnikowi Dziekana. 

13. Protokoły hospitacji są poufne. O wynikach hospitacji informowany jest Kierownik 

Katedry, któremu podlega hospitowany pracownik. 

14. Kierownicy Katedr oraz Kierownicy Studiów, czyli przełożeni osób hospitowanych mają 

obowiązek omówienia z nimi wyników hospitacji. 

 

5. Dokumenty związane z procedurą 
Zarządzenie Nr 929/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie procedury przeprowadzania hospitacji zajęć 

dydaktycznych. 

 

6. Załączniki 
Wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych. 
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Załącznik 

 

P R O T O K Ó Ł   H O S P I T A C J I    Z A J Ę Ć   D Y D A K T Y C Z N Y C H 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

przeprowadzonej w dniu: ______________________________________________________ 

nauczyciel hospitujący: _______________________________________________________ 

(stopień naukowy, imię i nazwisko nauczyciela) 

na Wydziale: ________________________________________________________________ 

(nazwa Wydziału) 

Zajęcia hospitowane: 

1. Nauczyciel hospitowany: ___________________________________________________ 

(stopień naukowy, imię i nazwisko nauczyciela) 

2. Rodzaj zajęć*: wykład, ćwiczenia audytoryjne, konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne, 

ćwiczenia projektowe, seminarium, lektorat, zajęcia praktyczne 

3. Przedmiot: ______________________________________________________________ 

4. Studia: wyższe * stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia, II stopnia, III stopnia, 

podyplomowe 

a) kierunek studiów: _______________________________________________________ 

b) specjalność: ___________________________________________________________ 

c) numer grupy: __________________________________________________________ 

5. Studia doktoranckie* (nazwa): _______________________________________________ 

6. Studia podyplomowe* (nazwa): ______________________________________________  

7. Semestr: _________________________________________________________________ 

Temat zajęć: ________________________________________________________________ 
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Szczegółowa ocena hospitowanych zajęć: 

1. Plan i organizacja zajęć: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________      

2. Przygotowanie prowadzącego: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Sposób określenia celu dydaktycznego: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Czy cel zajęć został zrealizowany i był zgodny z planem?:       _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Komunikatywność prowadzącego: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacji: ___________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Inne uwagi (np. wykorzystanie pomocy audiowizualnych, wykazanie związku z praktyką 

itp.): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Ogólna ocena i zalecenia hospitującego: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Uwagi hospitowanego do powyższej oceny:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________                        _____________________________ 

  (podpis nauczyciela hospitowanego)     (podpis nauczyciela hospitującego) 

 

 

* - odpowiednie zakreślić 
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1. Cel instrukcji 
Celem instrukcji jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem odrabiania 

zajęć i organizowania zastępstw na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

2. Zakres instrukcji 
Zakres instrukcji obejmuje postępowanie w procesie organizacji zastępstw i odrabiania zajęć 

z przyczyn losowych oraz planowych. Instrukcja obejmuje proces organizacji zajęć 

wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i 

Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Kierownik jednostki organizacyjnej (Zakładu lub Katedry) 
 

4. Sposób postępowania w ramach instrukcji 
1. Pracownik, który przebywa lub będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim zobowiązany 

jest do możliwie jak najszybszego poinformowania o zaistniałej sytuacji sekretariatu 

Katedry. Na okres zwolnienia kierownik Katedry organizuje odpowiednie zastępstwa. 

2. W przypadku wyjazdu służbowego lub innej planowej nieobecności, pracownik 

zobowiązany jest przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem na ręce dziekana pismo, 

zaopiniowane przez kierownika Katedry, informujące o zaistniałej sytuacji oraz 

przedstawiające uzgodniony ze studentami harmonogram odrabiania zajęć dydaktycznych.   

3. W nagłych sytuacjach losowych pracownik powinien możliwie jak najszybciej 

powiadomić sekretariat Katedry o swojej nieobecności na zajęciach. Pracownicy 

sekretariatu informują studentów o odwołaniu zajęć. Nauczyciel akademicki zobowiązany 

jest do odrobienia odwołanych zajęć w innym, uzgodnionym ze studentami, terminie. 

4. W przypadku braku możliwości powiadomienia sekretariatu Katedry o sytuacji określonej 

w pkt. 4. pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia kierownikowi 

Katedry pisemnej informacji o zaistniałym fakcie. 

5. W przypadku wyjazdu całej grupy studenckiej, studenci wraz z właściwym opiekunem 

zobowiązani są ustalić z nauczycielami akademickimi, których zajęcia w związku z 

wyjazdem przepadają, sposób i termin ich odrobienia. Pismo zawierające informacje o 

poczynionych ustaleniach należy złożyć w Dziekanacie przed planowanym wyjazdem. 

6. W sytuacji, gdy zajęcia odbędą się w danym dniu wcześniej niż to zaplanowano w planie 

zajęć, np. gdy z powodów losowych studentom przepadły wcześniejsze zajęcia, nauczyciel 

akademicki składa niezwłocznie kierownikowi Katedry informację pisemną o realizacji 

zajęć z odstępstwem od obowiązującego planu. 

 

5. Dokumenty związane z instrukcją 
1. Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik 

do Uchwały Nr 998/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 
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kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej). 

2. Instrukcja w sprawie zasad nadzorowania organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale 

Zarządzania i Informatyki z dnia 27.03.2013. 
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1. Cel instrukcji 
Celem instrukcji jest określenie sposobu postępowania związanego ze składaniem i 

rozpatrywaniem podań studentów Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

2. Zakres instrukcji 
Zakres instrukcji obejmuje postępowanie w procesie rozpatrywania podań składanych do 

Dziekana i Prodziekana przez studentów wszystkich kierunków, form i poziomów studiów 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej. 
 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 
 

4. Sposób postępowania w ramach instrukcji 
7. Wszystkie podania studentów do Dziekana lub Prodziekanów są składane na piśmie w 

Dziekanacie (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3). 

8. Dziekan i Prodziekani są zobowiązani do rozpatrzenia podań studentów i wydania decyzji 

w terminie 7 dni od dnia ich złożenia w dziekanacie. 

9. Od decyzji Dziekana i Prodziekanów studentom przysługuje prawo odwołania się do 

Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

5. Dokumenty związane z instrukcją 
Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik do 

Uchwały Nr 998/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 kwietnia 

2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 

 

6. Załączniki 
3. Wzór podania do dziekana 

4. Wzór podania do Prodziekana studiów niestacjonarnych 

5. Wzór podania do Prodziekana studiów stacjonarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja systemu jakości 

Wydział Zarządzania i Transportu 

Tytuł: 

Podania do dziekana 

Nr: WZiT-I02 Wydanie: 02 

Ważna od dnia: 1.05.2015 Stron 4 

Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Akceptacja: Dziekan WZiT dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH 

 

64 
 

Załącznik 1 

Wzór podania do Dziekana 
Bielsko-Biała, dnia ......................... 

………………………………... 

(imię i nazwisko)  

 

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

(rodzaj studiów, rok studiów, semestr) 

 

......................... - ................................. 

(kierunek)     (specjalność) 

 

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

(nr albumu) 

Dziekan 

Wydziału Zarządzania i Transportu 

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

 Indeks 

 Zaświadczenie/a................................................... 

 inne ...................................................................... 

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

        (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja*: 

 

 

 

 
 

……………………… …………………………… 

       (data)   (podpis i pieczęć) 
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Załącznik 2 

Wzór podania do Prodziekana studiów niestacjonarnych 
Bielsko-Biała, dnia ......................... 

………………………………... 

(imię i nazwisko)  

 

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

(rodzaj studiów, rok studiów, semestr) 

 

......................... - ................................. 

(kierunek)     (specjalność) 

 

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

(nr albumu) 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

Wydziału Zarządzania i Transportu 

dr hab. Mirosław Dzień, prof. ATH 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

 Indeks 

 Zaświadczenie/a................................................... 

 inne ...................................................................... 

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

        (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja*: 

 

 

 

 
 

……………………… …………………………… 

       (data)   (podpis i pieczęć) 
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Załącznik 3 

Wzór podania do Prodziekana studiów stacjonarnych 
Bielsko-Biała, dnia ......................... 

………………………………... 

(imię i nazwisko)  

 

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

(rodzaj studiów, rok studiów, semestr) 

 

......................... - ................................. 

(kierunek)     (specjalność) 

 

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

(nr albumu) 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

Wydziału Zarządzania i Transportu 

   dr inż. Mariusz Kubański 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

 Indeks 

 Zaświadczenie/a................................................... 

 inne ...................................................................... 

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

        (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja*: 

 

 

 

 
 

……………………… …………………………… 

       (data)   (podpis i pieczęć) 
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1. Cel instrukcji  
Celem procedury jest określenie zasad dokumentowania uzyskiwanych efektów kształcenia, 

zgodnych z kierunkowymi efektami kształcenia, przez studentów i inne osoby uczące się na 

Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

 

2. Zakres instrukcji  
Zakres instrukcji obejmuje postępowanie prowadzących zajęcia z dokumentacją (papierową i 

elektroniczną) potwierdzającą osiąganie przez studentów wszystkich kierunków, form i 

poziomów studiów założonych w opisie modułu kształcenia efektów. 

 

3. Osoby odpowiedzialne  
Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. 

 

4. Sposób postępowania w ramach instrukcji 
1. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do opracowania (w wersji papierowej lub 

elektronicznej) dokumentu realizacji modułu/przedmiotu i prowadzenie go w ciągu całego 

semestru. 

2. W dokumencie tym odnotowuje się obecności studenta na zajęciach, osiągnięcia studenta 

na wszystkich formach zajęć dydaktycznych w ramach danego przedmiotu, w tym również 

ocenę z egzaminu, jeśli taki jest przewidziany w programie kształcenia oraz ocenę 

końcową. 

3. Dokument przechowywany jest w jednostce prowadzącej zajęcia przez okres trzech lat. 

4. Nadzór nad dokumentem pełni osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot i wskazana w 

sylabusie. 

5. Dokumentowanie osiągania efektów kształcenia zawartych w opisie modułu kształcenia 

odbywa się poprzez prace wykonane przez studentów: 

a) prace śródsemestralne (kolokwia, testy, prace projektowe, programy, sprawozdania, 

itp.) 

b) prace egzaminacyjne pisemne, 

c) protokoły z egzaminu ustnego, 

d) końcowe prace zaliczeniowe, 

e) prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) oraz prace końcowe (w 

przypadku słuchaczy studiów podyplomowych), 

f) inne prace i dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 

6. Wszystkie prace (w wersji papierowej i elektronicznej) są archiwizowane przez 

prowadzącego dany moduł/przedmiot przez okres dwóch semestrów od zakończenia 

semestru, w czasie którego zostały wykonane. 

 

5. Dokumenty związane z instrukcją 
Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik do 

Uchwały Nr 998/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 kwietnia 

2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 
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1. Cel instrukcji 
Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania związanego z przyznawaniem studentom 

Wydziału Zarządzania i Transportu indywidualnej organizacji studiów. 

 

2. Zakres instrukcji 
Instrukcja obejmuje zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów studentom 

wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i 

Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku. 

 

3. Osoby odpowiedzialne 
 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne 

 Student ubiegający się o IOS 

 

4. Sposób postępowania w ramach instrukcji 
Udzielanie Indywidualnej Organizacji Studiów 

1. Prodziekan może przyznać indywidualną organizację studiów (IOS) uwzględniając 

specyficzną sytuację studenta, a w szczególności, gdy: 

a) studiuje on dodatkowo na innym niż podstawowy kierunek studiów, 

b) jest osobą niepełnosprawną, 

c) jest wybitnym sportowcem, członkiem sportowej kadry narodowej, kadry akademickiej, 

d) w innych uzasadnionych przypadkach. 

2. Student studiujący według IOS może być zwolniony przez dziekana, w porozumieniu z 

prowadzącym przedmiot, z obowiązku uczestniczenia w części zajęć. Dziekan w 

porozumieniu z prowadzącym przedmiot określa warunki uzyskania zaliczeń zajęć 

dydaktycznych, w których student nie będzie uczestniczył.. 

Zasady odbywania Indywidualnej Organizacji Studiów 

1. Student ubiegający się o IOS, spełniający warunki Regulaminu studiów wyższych ATH 

zobowiązany jest do złożenia podania do Prodziekana o zgodę na IOS wraz z 

uzasadnieniem.  

2. Po rozpatrzeniu podania przez Prodziekana i wydaniu pozytywnej decyzji student 

otrzymuje „Kartę potwierdzającą ustalenia szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach 

i warunków zaliczeń oraz egzaminów” (Załącznik). Termin zwrotu uzupełnionej karty nie 

powinien być dłuższy niż 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia zajęć na danym semestrze 

bądź od uzyskanej zgody Prodziekana. 

3. Student, który uzyskał zgodę na IOS jest zobowiązany do wypełnienia „Karty 

potwierdzającej ustalenia szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach i warunków 

zaliczeń oraz egzaminów” i ustalenia z nauczycielami prowadzącymi poszczególne 

przedmioty szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach. 

4. W przypadku studenta posiadającego IOS terminy zaliczeń i egzaminów mogą być 

ustalone indywidualne, przy czym zaliczenie przedmiotu i egzamin powinny mieć taką 

samą formę, jak w przypadku pozostałych studentów.  

5. Złożenie przez prowadzącego przedmiot podpisu na „Karcie potwierdzającej ustalenie 

szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach i warunków zaliczeń oraz egzaminów” 
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przy odpowiedniej nazwie i formie prowadzonych zajęć jest równoznaczne, z tym, że 

prowadzący powiadomił studenta o szczegółowych zasadach uczestnictwa w zajęciach 

oraz sposobie zaliczenia zajęć dydaktycznych. 

6. Prowadzący przedmiot może wyrazić zgodę na uczestnictwo studenta z przyznanym IOS 

w zajęciach innej grupy niż grupa dziekańska, do której student jest przypisany. 

7. Zgodna na IOS wydawana jest na okres nie dłuższy niż 1 semestr lub do końca semestru, 

na którym student obecnie się znajduje. 

8. Przyznanie IOS może zostać cofnięte w wyniku naruszenia przez studenta przepisów 

obowiązujących na uczelni określonych w Regulaminie studiów wyższych ATH lub na 

wniosek studenta. 

 

5. Dokumenty związane z instrukcją 
Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik do 

Uchwały Nr 998/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 kwietnia 

2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej). 

 

6. Załączniki 
Wzór karty potwierdzającej ustalenie szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach i 

warunków zaliczeń oraz egzaminów 
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Załącznik 1 

Karta potwierdzająca ustalenie szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach i warunków 

zaliczeń oraz egzaminów 

 

Bielsko-Biała, dn. ………………………….. 

 

Termin złożenia w dziekanacie:……………………………… 

 

 

Imię i Nazwisko: …………….……………….… 

Nr albumu: ……………………………………… 

Semestr: ………………………………………… 

Kierunek: ………….….…….…….…..………… 

Specjalność: ……….………………..……..….… 

Grupa dziekańska …………………….………… 

 

Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Imię i Nazwisko prowadzącego 
Podpis 

prowadzącego 

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis i pieczęć dziekana 


