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PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW NA STUDIA HUMANISTYCZNE 

REKRUTACJA 2014/2015 

 

Witamy na stronie internetowej Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/-y podjęciem studiów na WHS ATH 

w roku akademickim 2014/2015, prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej informacjami. 

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jest jedyną państwową uczelnią wyższą na 

Podbeskidziu, a studia stacjonarne są  u nas bezpłatne.  

Oprócz bezpłatnych studiów stacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia), na Wydziale 

Humanistyczno-Społecznym ATH prowadzone są odpłatne studia niestacjonarne (pedagogika, filologia 

angielska) oraz odpłatne studia podyplomowe (jeśli jesteś zainteresowana/-y – odwiedź stronę główną 

ATH i wejdź na zakładkę „Studia podyplomowe”). 

Wydział Humanistyczno-Społeczny (WHS) jest jednym z pięciu wydziałów Akademii.  

W roku akademickim 2013/2014 na wszystkich rodzajach i poziomach studiów na Wydziale 

Humanistyczno-Społecznym studiowały 1554 osoby (w tym na studiach stacjonarnych – 1082 

studentów, na studiach niestacjonarnych – 199 studentów oraz na studiach podyplomowych – 273 

słuchaczy).  

 

Na WHS można wybrać studia na trzech kierunkach, w obrębie których prowadzone są następujące 

specjalności i specjalizacje o profilu ogólnoakademickim: 

1. Kierunek: filologia polska: 

 specjalność: nauczycielska (studia I i II stopnia) 

 specjalność: projektowanie komunikacji (studia I i II stopnia) 

2. Kierunek filologia: 

 specjalność: filologia angielska: 

o specjalizacja: nauczycielska (studia I i II stopnia) 

o specjalizacja: tłumaczeniowa (studia I i II stopnia) 

 specjalność: filologia hiszpańska: 

o specjalizacja: hiszpański język biznesu (studia I stopnia) 

http://www.szkolenia.ath.bielsko.pl/index.php/whs.html


   

2 

 

 specjalność: filologia słowiańska: 

o specjalizacja: czeski język biznesu (studia I i II stopnia) 

o rosyjski język biznesu (studia I i II stopnia) 

o chorwacki język biznesu (studia I i II stopnia) 

3. Kierunek pedagogika: 

 specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

 resocjalizacja 

 

UWAGA: w ramach studiów na WHS można studiować równolegle drugi kierunek 

 

Rekrutacja: wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie głównej ATH:  www.ath.bielsko.pl 

Studia stacjonarne (dzienne) rozpoczynają się 1 października 2014 r. i obejmują dwa semestry: zimowy 

(sesja w lutym 2015) i letni (sesja w czerwcu 2015).  

Studia niestacjonarne (zaoczne) odbywają się w trybie zjazdowym – mniej więcej co 2 tygodnie (piątki, 

soboty, niedziele): 10 zjazdów w semestrze zimowym i 10 zjazdów semestrze letnim (harmonogram 

studiów zostanie podany na stronie głównej ATH). 

Studia pierwszego stopnia (podstawowe) trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym 

licencjackim. Po uzyskaniu tytułu licencjata można podjąć pracę lub kontynuować edukację (studia 

magisterskie lub studia podyplomowe). 

Studia drugiego stopnia (uzupełniające) trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym 

magisterskim. Po uzyskaniu tytułu magistra można podjąć pracę lub kontynuować edukację (studia na 

innym kierunku, studia podyplomowe). 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, wykłady, warsztaty, lektoraty, laboratoria) odbywają się w 

budynkach „A”, „B” i „L” na kampusie ATH przy ul. Willowej 2. 

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się na II piętrze budynku „L” (sale: L210-

2012) – tam załatwiane są wszystkie sprawy studenckie, w tym stypendialne (godziny urzędowania: 

11.00-13.00); nr tel. 33 8279 229 (-358), adres e-mail: dwhs@ath.edu.pl 

Strona WHS (z linkami do stron poszczególnych katedr): www.whs.ath.bielsko.pl 

Sekretariaty Katedr: polonistycznej, anglistycznej, iberystycznej, slawistycznej i pedagogicznej znajdują 

się na I piętrze budynku „B”. 

http://www.ath.bielsko.pl/
mailto:dwhs@ath.edu.pl
http://www.whs.ath.bielsko.pl/
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Działalność naukowa studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

 

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym studenci mogą zaangażować się w działalność  następujących 

Kół Naukowych: 

 

 Koło Naukowe Polonistów 

 Koło Naukowe Humanistów 

 Koło Naukowe Slawistów 

 Studenckie Koło Naukowe Rusycystów 

 Koło Naukowe Iberystów 

 Wydziałowe Koło Regionalistów 

 Koło Naukowe Pracowników Naukowych i Studentów „Forum Pedagogiczne”  

 

Do dyspozycji studentów pozostają: Biblioteka ATH obejmująca wypożyczalnię  i dwie czytelnie (parter 

budynek „L”), sale komputerowe (IV piętro budynek „L”), czynna cały dzień oraz w weekendy zjazdowe 

stołówka (III piętro budynek „L”), bufety (w budynku „A” i „B”), szatnia (parter budynek „L”) oraz sala 

gimnastyczna, w której odbywają się zajęcia z WF. Studenci spoza Bielska-Białej mogą zamieszkać w 

Domu Studenckim przy ul. Spółdzielców (Os. Kopernika), dojazd na uczelnię autobusami linii nr 1, nr 

10. 

Akademickie Centrum Informatyki (ACI): 

 Każdy student WHS ma możliwość skorzystania z dostępu do nowoczesnych usług komunikacyjnych 

w ramach programu Microsoft Office 365. W ramach programu każdy student automatycznie 

otrzymuje konto pocztowe wraz z dostępem do usługi OneDrive. 

 Bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć Eduroam. Każdy student ATH ma możliwość 

skorzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, ponadto Eduroam 

oferuje dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam 

(zarówno w Polsce jak i za granicą). 

 W budynku „L” na czwartym piętrze znajduje się ogólnodostępna sala komputerowa z 15 

nowoczesnymi komputerami typu AllInOne z dodatkowymi miejscami dla studentów z własnymi 

komputerami przenośnymi. 

 

Dojazd na uczelnię: 

Spod dworca PKP/PKS w Bielsku-Białej: linie nr 24 (pętla przy kampusie ATH), nr 10 (przystanek pod 

Park-Hotelem „Vienna”), nr 1 (pętla w Lesie Cygańskim). 

Ponadto od strony Żywca możliwy jest dojazd linią kolejową Zwardoń – Katowice (przez Bielsko-Białą), 

przystanek Bystra lub Mikuszowice. 

http://www.biblioteka.ath.bielsko.pl/
http://www.aci.ath.bielsko.pl/
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Na kampusie ATH znajduje się wydzielony teren z płatnymi miejscami parkingowymi (opłata 

jednorazowa za wjazd/wyjazd = 3 zł), można też parkować za darmo w bezpośredniej  bliskości uczelni. 

 

System stypendialny: 

Student kształcący się w Akademii Techniczno-Humanistycznej może ubiegać się, niezależnie od formy 

studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku, o pomoc materialną w formie:  

1)                    stypendium socjalnego; 

2)                    stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

3)                    stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

4)                    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

5)                    zapomogi. 

  

Wymiana międzynarodowa: 

Współpraca zagraniczna Wydziału Humanistyczno-Społecznego w ramach programu LLP–Erasmus 
(obecnie Erasmus +) prowadzona jest w oparciu o bilateralne umowy z dwudziestoma siedmioma 
uniwersytetami:  

 Bułgaria  
1. Plovdivski universitet „Pasij Hilendarski”  
2. Sofijski universitet „Sv. Kliment Ohridski” 

 

 Chorwacja 
1. Sveučilište u Zagrebu  
2. Sveučilište u Rijeci  

 

 Hiszpania 
1. Universidade de Vigo  
2. Universidad de Extremadura 
3. Universidad de Sevilla  
4. Universidad de Leon  
5. Universidade de Santiago de Compostela  

 

 Norwegia  
1. Universitetet i Oslo 
2. Universitetet i Tromsø  

 

 Republika Czeska  
3. Masarykova Univerzita  
4. Univerzita Hradec Kralove  
5. Ostravska Univerzita v Ostrave  
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6. Univerzita Karlova v Praze 
7. Univerzita Palackeho v Olomouci  
8. Univerzita Pardubica  

 

 Słowacja 
1. Katolícka univerzita v Ružomberku 
2. Prešovská univerzita  
3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 

 Słowenia  
1. Univerza v Ljubljani  
2. Univerza v Mariboru  
3. Univerza na Primorskem  

 

 Węgry 
4. Eotvos Lorand Tudomanyegyetem  
5. Pazmany Peter Katolikus Egyetem  

 
W latach 2011–2013 w ramach programu LLP–Erasmus za granicą studiowało 173 studentów Wydziału, 

zaś Wydział przyjął na studia 25 studentów. 

 

Samorząd Studencki: 

Studenci WHS angażują się w prace Samorządu Studentów ATH. Zasiadają też w najważniejszych 

organach kolegialnych Akademii, takich jak Senat ATH (1 student z WHS) i Rada Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego (7 przedstawicieli), wpływając na najważniejsze decyzje dotyczące m.in. 

programów i efektów kształcenia. 

 

Życie kulturalne i towarzyskie:  

Galeria Akademicka ATH 

Twórcą Galerii Akademickiej był Franciszek Dzida, legendarny twórca kina amatorskiego. Funkcję 

kuratora obecnej Galerii Akademickiej pełni prof. ATH dr hab. Ernest Zawada - artysta malarz, 

performer, pracownik WHS.  

Ważnym aspektem działalności Galerii Akademickiej ATH jest edukacja artystyczna. Program 

edukacyjny realizowany jest poprzez wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmów, wydawnictwa i 

warsztaty artystyczne. Konkurs na recenzję, któremu patronuje prof. Anna Węgrzyniak z Katedry 

Literatury i Kultury Polskiej, ogłaszany po otwarciu każdej wystawy jest również doskonałą okazją do 

zapoznania się z wybranymi aspektami sztuki współczesnej. Ponadto na terenie Galerii odbywają się 

spotkania z ciekawymi ludźmi oraz konferencje naukowe. 
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Chór ATH 

Chór ATH, będący wizytówką Akademii w kraju i za granicą, działa od 2003 roku pod kierunkiem Jana 

Borowskiego. Zespół tworzą studenci i absolwenci różnych kierunków i specjalności, w tym także 

prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.  

W repertuarze Chóru znajdują się utwory religijne i świeckie różnych epok, począwszy od renesansu po 

współczesność. Zespół wykonuje również pieśni negro spirituals, utwory inspirowane folklorem 

różnych narodów, aranżacje muzyki rozrywkowej, a także dzieła wokalno-instrumentalne klasyków 

(Mozart, Haydn). 

Sport i rekreacja: 

Przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działa Klub Uczelniany AZS ATH, prowadzący 

następujące sekcje sportowe: 

 narciarstwo alpejskie 

 siatkówka kobiet 

 siatkówka mężczyzn: 

UWAGA: Klub BBTS Bielsko-Biała, jak i Zarząd AZS ATH Bielsko-Biała serdecznie zaprasza 

wszystkich zawodników trenujących siatkówkę na treningi naborowe do Młodej Ligi, które 

odbędą się 21 i 28 czerwca. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z trenerem Młodej Ligi 

Pawłem Gradowskim: gradowskiath@gmail.com oraz 608045913. 

 halowa piłka nożna  

 tenis stołowy 

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym studiują z powodzeniem czynni sportowcy, czego przykładem 

jest m.in. Mateusz Żyła, student II roku filologii polskiej, b. piłkarz TS Podbeskidzie. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA STUDIÓW NA WYDZIALE HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYM.  

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA – DO ZOBACZENIA 1.10.2014. 


