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Opracowanie: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

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

 

CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest ujednolicenie zasad związanych z utrzymywaniem systematycznych 

kontaktów opiekunów z grupami studentów oraz bieżącego informowania studentów/słuchaczy 

o stanie i zmianach w systemie jakości kształcenia na WHS. 

ZAKRES PROCEDURY 

Wszystkie jednostki organizacyjne WHS. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 nauczyciele akademiccy 

 opiekunowie grup studenckich (opiekunowie roczników) 

 Kierownicy Katedr 

 Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

1. Kształcenie na kierunku/specjalności (w przypadku kierunku filologia) oraz specjalno-

ściach/specjalizacjach (w przypadku kierunku filologia). 

1. Opiekunowie roczników zobowiązani są do przeprowadzania spotkań ze studentami, na 

których: 

a) przedstawią studentom zasady studiowania w ATH i zapoznają ich z Regulaminem 

Studiów; 

b) poinformują studentów o zasadach studiowania w systemie Krajowych Ram Kwa-

lifikacji; 

c) zapoznają studentów z zakładanymi efektami kształcenia i sposobami ich osiągania; 

d) przedstawią studentom obowiązujący na Wydziale system zapewniania jakości 

kształcenia oraz poinformują ich o wdrożonych wydziałowych procedurach zwią-

zanych z jakością kształcenia; 

e) poinformują studentów o dostępności dokumentacji związanej z kształceniem (w 

tym programów i planów kształcenia) oraz miejscach jej publikacji (gabloty i/lub 

strona WWW). 

2. Spotkania takie powinny odbywać się systematycznie, ale nie rzadziej niż raz w roku. 
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3. Odbycie takich spotkań potwierdzane jest stosownym oświadczeniem studentów.  

4. Dokument archiwizowany jest w sekretariatach Katedr przez trzy lata od ukończenia 

studiów przez studentów z danego naboru.  

5. Informacje o spotkaniach ze studentami należy na bieżąco zgłaszać Pełnomocnikowi 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia. 

2. Kształcenie w ramach przedmiotu. 

1. Osoba prowadząca przedmiot zobowiązana jest przedstawić studentom/słuchaczom: 

a) zasady i sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym literaturę przedmiotu, 

b) warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach, 

c) zakres wymagań, formy i zasady oraz harmonogram zaliczenia zajęć, 

d) godziny konsultacji. 

2. Następuje to na pierwszych zajęciach.  

3. Studenci potwierdzają ten fakt, składając swoje podpisy pod stosownym oświadczeniem 

(stanowi je stosowny załącznik do Procedury oceniania studentów). 

6. Dokument archiwizowany jest w sekretariatach Katedr przez trzy lata od ukończenia 

studiów przez studentów z danego naboru.  

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 Procedura dotycząca warunków i sposobu oceniania studentów i słuchaczy WHS. 

 Uchwała Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regula-

minie studiów wyższych ATH w Bielsku-Białej (zwłaszcza § 18 pkt 4). 

ZAŁĄCZNIKI 

----------------- 
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