
        

 

 

 

PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

nr WKPiI/P5/2014 wydanie 2 

z dnia: 3 XI 2015 r. Ważny od: 3 XI 2015 r. 

Opracowanie: Prodziekan ds. Studenckich i Promocji 

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

 

CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniej organizacji procesu dydaktycznego na 
Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY 

 

Procedura obejmuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne (nauczycieli 

akademickich i osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych) na Wydziale 
Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

2. Prodziekan ds. Studenckich i Promocji 

3. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej 

5. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne 

6. Dziekanat WHS 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

 

Uwagi ogólne  

1. Obsady zajęć dydaktycznych dokonuje Kierownik jednostki.  

2. Zajęcia odbywają się punktualnie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym 

na stronie Uczelni oraz gablotach informacyjnych na Wydziale. 

 

Zajęcia dydaktyczne  

1. Na pierwszych zajęciach dydaktycznych prowadzący zobowiązany jest 

zapoznać studentów z sylabusem przedmiotu/modułu i omówić go 

uwzględniając oczekiwane efekty kształcenia, metody ich osiągnięcia oraz ich 

weryfikacji. Prowadzący zapoznaje studentów z zagadnieniami realizowanymi 

w ramach zajęć, podstawową literaturą, warunkami i formami zaliczenia 

przedmiotu, warunkami usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na 

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


        

 

 

zajęciach. Przekazuje również do wiadomości harmonogram konsultacji w 

semestrze, który winien znaleźć się na stronie internetowej Wydziału. 

2. Prowadzący jest zobowiązany do sprawdzania obecności na ćwiczeniach 

audytoryjnych i laboratoryjnych, konwersatoriach, seminariach dyplomowych i 

lektoratach. Obecność i nieobecność studentów odnotowywana jest w 

dzienniku przedmiotu. 

3. Prowadzący zajęcia podlegają ocenie przez osoby upoważnione w formie 

hospitacji oraz przez studentów w formie ankietyzacji zajęć. 

4. Szczegółowe postępowanie w przypadku odwołania zajęć spowodowanego 

przyczynami losowymi, zwolnieniem lekarskim lub inną planowaną 

nieobecnością jest regulowane Instrukcją organizacji zastępstw i odrabiania 

zajęć. 

5. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy 

zajęć są obowiązkowe. 

 

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. określonych w sylabusie przedmiotu.  

3. Warunki dopuszczenia do egzaminu określa nauczyciel akademicki 

prowadzący przedmiot.  

4. Bieżące osiągnięcia studentów oraz oceny z egzaminów są wpisywane do 

dziennika przedmiotu.  

5. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wypełnienia protokołów 

sporządzonych w postaci podpisanych wydruków danych z systemu 

teleinformatycznego ATH i przekazania ich do dziekanatu w terminie do dwóch 

tygodni po każdym terminie zaliczeń. 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

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

Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 

2. Regulamin pracy w ATH (Zarządzenie nr 717/2012/2013 Rektora Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2013 roku) 

3. Instrukcja organizacji zastępstw i odrabiania zajęć. 
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