
        

 

 

 

PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

współpraca 

z interesariuszami  

nr WKPiI/P3/2014 Wydanie 2 

Z dnia:  23.03.2015 r. Ważny od: 1.04.2015 r. 

Opracowanie: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

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

 

CEL PROCEDURY / INSTRUKCJI 

a) weryfikowanie osiągania przez studentów/słuchaczy zakładanych efektów kształ-

cenia na kierunku/specjalności studiów 

b) monitoring zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy 

c) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia na Wydziale 

Humanistyczno-Społecznym 

ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 Jednostki wydziału 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej 

3. Kierownik studiów podyplomowych 

4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Programów 

5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

6. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

1. Jednostki prowadzące kierunek/specjalność studiów przeprowadzają analizę zgod-

ności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy (zwłaszcza lokal-

nego). W tym celu organizowane są konsultacje z podmiotami zewnętrznymi, 

zwłaszcza spotkania z przedstawicielami zakładów pracy – rzeczywistymi i poten-

cjalnymi pracodawcami absolwentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz 

interesariuszami wewnętrznymi.  

2. Jednostki organizacyjne WHS zobowiązane są organizować takie przedsięwzięcia 

co najmniej raz w roku oraz dokumentować je (Załącznik nr 1 – wzór protokołu), a 

informacje o odbytych spotkaniach na bieżąco przekazywać Wydziałowej Komisji 

ds. Kształcenia i Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Wymiana po-

glądów i uzyskane informacje powinny służyć doskonaleniu procesu kształcenia na 

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


        

 

 

danym kierunku i/lub specjalności (specjalizacji), a zmiany rekomendowane przez 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych powinny znajdować odzwierciedlenie 

w modyfikacjach programów kształcenia.  

3. Na studiach podyplomowych pozyskuje się opinię za pomocą druku „SAWI” (za-

łącznik nr 2) 

4. W przypadku kierunków/specjalności/specjalizacji związanych z edukacją, wy-

chowaniem i opieką dobrą praktyką jest pozyskiwanie pisemnej opinii o programach 

kształcenia od specjalistów zewnętrznych (np. metodyków, konsultantów meto-

dycznych, rzeczoznawców ministerialnych). Ma to służyć bieżącej obserwacji od-

powiedniości efektów kształcenia z rzeczywistymi przepisami dotyczącymi sektora 

oświaty i wychowania. Informacje o takich działaniach powinny być przekazane 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Pełnomocnikowi Dziekana ds. Ja-

kości Kształcenia.  

5. W celu doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku należy wykorzystywać 

opinie uzyskiwane od opiekunów praktyk zawodowych. Informacje o sposobie 

uwzględniania takich danych podczas modyfikowania programów kształcenia takich 

należy przekazywać Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i Pełnomocnikowi 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia.  

6. Jednostki prowadzące kierunek/specjalność studiów powinny posiadać co najmniej 

dwie opinie na temat programów kształcenia na kierunku/specjalności oraz zakła-

danych efektów kształcenia. Opinie te powinny być uzyskiwane od interesariuszy 

zewnętrznych, minimum raz na trzy lata bądź każdorazowo przy zmianie programu 

kształcenia. 

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ / INSTRUKCJĄ 

 Uchwała Senatu Nr 944/11/V/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akade-

mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; 

 Zarządzenie Rektora Nr 740/2013/2014 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie 

funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; 

 Zarządzenie Rektora Nr 741/2013/2014 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie 

określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór protokołu ze spotkań z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi  

– załącznik nr 1; 

2. Wzór opinii SAWI – załącznik nr 2.  
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Załącznik nr 1 

 

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA  

Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI 

z dnia …… 

 

dotyczący: …………………………………………………………. 
 

CEL SPOTKANIA: 

 

 

 

OBECNI NA SPOTKANIU: 

interesariusze zewnętrzni interesariusze wewnętrzni 

1. … 

2. … 

3. … 

 

1. … 

2. … 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

 

 

WNIOSKI  

1. ….. 

2. .…. 

 

 

UCZESTNICY SPOTKANIA/PODPIS: 

1. ………. /podpis/ 

2. ………. /podpis/ 

3. ………. /podpis/ 

4. ………. /podpis/ 

5. ………. /podpis/ 

6. … 

PROTOKOŁOWAŁ/A: 

……………………………. 

imię i nazwisko 
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Załącznik nr 2 

 
pieczątka Podyplomowych Studiów          

 

OPINIA  

SŁUCHACZA/ABSOLWENTA/WYKŁADOWCY/ 

INTERESARIUSZA ZEWNĘTRZNEGO* 

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

nazwa studiów 

na temat programu kształcenia …………………………………………………………………………… 

nazwa studiów 

 prowadzonych przez Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

W moim przekonaniu program kształcenia ………………………………………………………… 

nazwa studiów 

SPEŁNIA WYMAGANIA/NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* mające/ych na celu przygotowanie do pracy. 

Ewentualne uwagi: 

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

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

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

 

…..…………………………………………… 

czytelny podpis opiniodawcy / pieczątka 

 

*niepotrzebne skreślić 
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