
        

 

 

 
PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

zapewniania studentom 

i słuchaczom studiów prowa-

dzonych na WHS wsparcia 

dydaktycznego, naukowego 

i materialnego 

nr WKPiI/P6/2015 wydanie 2 

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

Opracowanie: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

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

 

CEL PROCEDURY 

a) prezentacja zasad udzielania studentom/słuchaczom wsparcia naukowego w procesie uczenia 

się 

b) prezentacja zasad udzielania studentom/słuchaczom wsparcia dydaktycznego w procesie 

uczenia się 

c) prezentacja zasad udzielania studentom/słuchaczom wsparcia materialnego w procesie uczenia 

się 

ZAKRES PROCEDURY 

 jednostki organizacyjne Wydziału 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 Prorektor ds. studenckich i kształcenia 

 Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

 Prodziekani ds. studenckich 

 Kierownicy Katedr  

 wydziałowa i odwoławcza komisja stypendialna 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

 

1. Wsparcie materialne udzielane studentom i słuchaczom: 

a) studenci mają prawo korzystać z wszelkich ustawowych form pomocy materialnej; 

b) zasady korzystania z pomocy materialnej określa uczelniany regulamin; 

c) rodzajami wsparcia materialnego są przede wszystkim: stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 

d) w szczególnych przypadkach studentowi może być udzielona zapomoga losowa 

(w przypadku znalezienia się studenta w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej 

i zdrowotnej); 

e) studenci mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domach studenckich w trybie i na zasadach 

określonych w uczelnianym regulaminie pomocy materialnej. 

2. Wsparcie dydaktyczne udzielane studentom i słuchaczom: 
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a) usprawnieniu procesu dydaktycznego sprzyja powoływanie przez kierowników katedr 

prowadzących kierunek/specjalność studiów opiekunów roku oraz powoływanie opieku-

nów praktyk studenckich; 

b) obowiązkiem opiekuna roku jest utrzymywanie stałego kontaktu ze studentami danego 

rocznika studiów, odbywanie systematycznych spotkań ze studentami (dokumentacja 

ze spotkań przetrzymywana jest w Dziekanacie) i współpraca ze starostami grup; 

c) nauczyciele akademiccy zobligowani są do doskonalenia procesu dydaktycznego oraz 

do udzielania pomocy dydaktycznej w trakcie konsultacji odbywanych cotygodniowo 

w wymiarze dwóch godzin. 

3. Wsparcie naukowe udzielane studentom i słuchaczom: 

a) ze strony uczelni studenci mają zapewniony rozwój zainteresowań naukowych, 

w szczególności poprzez merytoryczne i materialne wspieranie działalności kół nauko-

wych oraz wycieczek i obozów naukowych; 

b) studenci mają pełen dostęp do zasobów bibliotecznych; 

c) studenci mogą organizować konferencje naukowe, seminaria, wystawy i wyjazdy oraz 

uczestniczyć w takich przedsięwzięciach; 

4. Wszelkie sprawy pominięte lub nieuszczegółowione w procedurze regulują odrębne przepisy 

ogólnouczelniane.  

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 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 (tu w grę wchodzi § 

31). 

 Zarządzenie Rektora nr 962/2015/2016 z 12 X 2015 r. w sprawie regulaminu pomocy mate-

rialnej dla studentów i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. 

 Zarządzenie Rektora nr 573/2012/2013 z 28 IX 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i 

doktoranckich oraz rejestracji i finansowania stowarzyszeń w Akademii Technicz-

no-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

ZAŁĄCZNIKI 

----------- 
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