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1. OPIS WYDZIAŁU 

 

1.1. Lokalizacja 

Siedziba Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej mieści 

się na ulicy Willowej 2 w Bielsku-Białej. Wydział korzysta z infrastruktury w budynkach 

A i B, w których mieszczą się pokoje osobowe pracowników i sale dydaktyczne oraz 

w budynku  L, w którym mieści się dziekanat Wydziału oraz sale dydaktyczne. 

 

1.2. Historia Wydziału 

Początki obecnego Wydział Zarządzania i Transportu sięgają okresu, gdy Akademia 

Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej nie była samodzielną uczelnią, ale stanowiła 

Filię Politechniki Łódzkiej. 

Uchwałą nr 12/91 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 r. został utworzony 

w Politechnice Łódzkiej Wydział Organizacji i Zarządzania, na bazie dotychczasowego 

Instytutu Organizacji i Zarządzania. Na posiedzeniu Rady Wydziału Budowy Maszyn Filii 

Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, które miało miejsce w dniu 11 września 1992 roku 

została podjęta decyzja o powołaniu II Oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku-Białej. Na tymże posiedzeniu Dziekan, po 

przedstawieniu opinii członków Rady Wydziału, wystąpił z wnioskiem o upoważnienie 

kierownictwa Wydziału Budowy Maszyn – dziekana prof. dr hab. inż. Jana Wajanda 

i Prodziekana ds. kierunku Organizacji i Zarządzania doc. dr hab. inż. Józefa Matuszka do 

omówienia szczegółów organizacyjnych związanych z utworzeniem w Filii Politechniki 

Łódzkiej w Bielsku-Białej Oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Łódzkiej. 

Zarządzeniem nr 5/92 z dnia 30 września 1992 roku Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr 

hab. inż. Jan Krysiński przeniósł Katedrę Systemów Informatycznych oraz Katedrę Nauk 

Społecznych powstałą ze Studium Nauk Społeczno-Politycznych z Wydziału Budowy 

Maszyn na Wydział Organizacji i Zarządzania. 1 stycznia 1993 r. weszło w życie zarządzenie 

nr 8/92 Rektora Politechniki Łódzkiej z 18 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia na Wydziale 

Budowy Maszyn Katedry Inżynierii Produkcji oraz przeniesienia jej z Wydziału Budowy 

Maszyn na Wydział Organizacji i Zarządzania. Zarządzeniem nr 6/94 Rektora Politechniki  

Łódzkiej z dnia 14 października 1994 r. utworzono na Wydziale Katedrę Towaroznawstwa. 

Uchwałą nr 5/2000 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 21 czerwca 2000 roku utworzono 
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w Filii PŁ w Bielsku-Białej z dniem 1 października 2000 r. Wydział Zarządzania 

i Informatyki (w organizacji). 

Dnia 30 maja 2001 r. (Uchwałą Senatu PŁ nr 4/2001) przekształcono Wydział Zarządzania 

i Informatyki (w organizacji) w Wydział Zarządzania i Informatyki. Zarządzeniem Rektora 

Politechniki Łódzkiej nr 3/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. utworzono na Wydziale Katedrę 

Socjologii i Katedrę Teorii i Programowania Rozwoju oraz dokonano zmiany nazwy Katedry 

Towaroznawstwa na Katedrę Jakości Produktu. Dnia 01 października 2001 r. utworzono 

Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. 

Dnia 5 kwietnia 2002 r. Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej zatwierdził nową 

strukturę Wydziału Zarządzania i Informatyki. W skład Wydziału weszły następujące 

jednostki: Katedra Jakości Produktu, Katedra Inżynierii Produkcji, Katedra Nauk 

Społecznych, Katedra Teorii i Programowania Rozwoju oraz Katedra Socjologii. 

Zarządzeniem nr 46/2002 Rektora ATH z dnia 31 grudnia 2002 r. Katedra Inżynierii 

Produkcji została przeniesiona na Wydział Budowy Maszyn, a 28 lutego 2003 r. dokonano 

zmiany nazwy Katedry Jakości Produktu na Katedrę Zarządzania.  

Dnia 1 października 2004 r. powołano Katedrę Stosunków Międzynarodowych, w skład 

której weszły zakłady: Studiów Europejskich oraz Teorii Stosunków Międzynarodowych 

i Polityki Zagranicznej. 

Dnia 1 lipca 2009 r. utworzono Katedrę Informatyki Stosowanej (uchwala Senatu ATH nr 

538/06/IV/2009 z dnia 19 czerwca 2009; Zarządzenie Rektora ATH nr 277/2008/2009 z dnia 

22 czerwca 2009), w której powołano zakłady: Metod Ekonometrycznych, Dynamiki 

Systemów oraz Modelowania i Monitoringu. 

Dnia 30 czerwca 2010 r. zlikwidowano Katedrę Teorii i Programowania Rozwoju, 

a 1 października 2010 utworzono Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości (Zarządzenie 

Rektora 386/2009/2010 z dnia 28.09.2010) wraz z zakładami: Marketingu 

i Przedsiębiorczości. 

Dnia 1 marca 2011 przekształcono Katedrę Informatyki Stosowanej w Katedrę Transportu 

i Informatyki (Zarządzenie Rektora nr 437/2010/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.). 

Dnia 30 września 2012 r. zlikwidowano Katedrę Stosunków Międzynarodowych 

(Zarządzenie Rektora nr 572/2012/2013 z 25 września 2012 r.). 

Dnia 1 grudnia 2013 r. dokonano zmiany nazwy Wydziału Zarządzania i Informatyki na 

Wydział Zarządzania i Transportu (Zarządzenie nr 745/2013/2014 z 25 listopada 2013 r.). 

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 784/2013/2014 z dnia 26 marca 2014 r. likwidacji 

uległy: Zakład Marketingu i Zakład Przedsiębiorczości w Katedrze Marketingu 
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i Przedsiębiorczości oraz Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości z dniem 31 marca 

2014 r., a z dniem 1 kwietnia 2014 roku utworzono Zakład Marketingu 

i Przedsiębiorczości  w Katedrze Zarządzania. Tym samym zarządzeniem dokonano 

również zmiany nazwy „Katedry Nauk Ekonomicznych” na „Katedra Nauk 

Ekonomicznych i Społecznych”, zmiany nazwy „Zakładu Etyki i Stosunków 

Międzynarodowych” na „Zakład Etyki i Antropologii Organizacji” w Katedrze Nauk 

Ekonomicznych i Społecznych z dniem 1 kwietnia 2014 r. Zlikwidowano również z dniem 

31 marca 2014  roku Katedrę Socjologii i utworzono z dniem 1 kwietnia 2014 r. Zakład 

Socjologii w Katedrze Nauk Ekonomicznych i Społecznych. 

W dniu 30 września 2014 r. zlikwidowano Zakład Prawa w Katedrze Zarządzania, 

a w jego miejsce utworzono 1 października 2014 r. Zakład Zarządzania 

Międzynarodowego (Zarządzenia Rektora nr 770/2013/2014 z 28 lutego 2014 

i 771/2013/2014 z 28 lutego 2014).  

Zarządzeniem Rektora nr 847/2014/2015 z dniem 31 października 2014 r. zlikwidowano 

Zakład Dynamiki Systemów oraz Zakład Modelowania i Monitoringu, a utworzono 

z dniem 1 listopada 2014 r. Zakład Inteligentnych Systemów Transportowych oraz 

zmieniono z dniem 1 listopada 2014 r. nazwę „Zakładu Metod Ekonometrycznych” na 

„Zakład Urządzeń Transportowych”. 

Z dniem 31 maja 2016 r. zlikwidowano Zakład Marketingu i Przedsiębiorczości 

w Katedrze Zarządzania, a na jego miejsce powołano z dniem 1 czerwca 2016 r. roku 

Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości (Zarządzenia Rektora nr 1017/2015/2016 z 16 

maja 2016 r. i 1018/2015/2016 z 16 maja 2016 r.), a także zlikwidowano Zakład 

Urządzeń Transportowych i Zakład Inteligentnych Systemów Transportowych 

w Katedrze Transportu i Informatyki (Zarządzenia Rektora nr 1019/2015/2016 z 16 

maja 2016 r. i 1020/2015/2016 z 16 maja 2016 r.) i utworzono Katedrę Modelowania 

Komputerowego (Zarządzenia Rektora nr 1021/2015/2016 z 16 maja 2016 r.) z dniem 1 

czerwca 2016 r., a także zmieniono nazwę „Katedry Transportu i Informatyki” na 

„Katedrę Transportu” (Zarządzenia Rektora nr 1022/2015/2016 z 16 maja 2016 r.). 

Jeśli chodzi o historię tworzenia i likwidowania kierunków kształcenia na Wydziale, 

przedstawia się ona następująco: 

Dnia 27 września 2000 r. utworzono na Wydziale Zarządzania i Informatyki kierunek studiów 

Zarządzanie i Marketing oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji istniejących na 

dotychczasowym Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz kierunek Informatyka. 
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Dnia 30 maja 2001 r. utworzono na Wydziale Zarządzania i Informatyki kierunki studiów: 

Socjologia i Stosunki międzynarodowe. 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z dniem 1 stycznia 2003 r. został przeniesiony 

na Wydział Budowy Maszyn (Uchwała nr 69/18/2002 Senatu ATH z dnia 20 grudnia 2002 

r.). 

Od roku akademickiego 2013/2014 zaprzestano rekrutacji na studia na kierunku 

Stosunki międzynarodowe. 

Od 1 października 2010 r. uruchomiono kierunek Transport, a od 1 października 2017 r. 

kierunek Analityka i komunikacja w biznesie. 

 

 

1.3. Władze Wydziału 

Wydział kierowany jest przez Dziekana przy pomocy trzech Prodziekanów (ds. Nauki oraz 

dwóch ds. Studenckich i Kształcenia). Organem kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału. 

Kadencja organów jednoosobowych i organu kolegialnego trwa cztery lata. Dziekan 

i Prodziekani mogą być wybierani do pełnienia tej samej funkcji na nie więcej niż dwie 

następujące po sobie kadencje.  

Dziekanem Wydziału Zarządzania i Transportu jest dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. 

ATH, Prodziekanem ds. Nauki – dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH, 

a Prodziekanami ds. Studenckich i Kształceni – dr hab. Mirosław Dzień prof. ATH i dr inż. 

Mariusz Kubański. 

 

2. MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU 

 

2.1. Misja Wydziału 

Misja i strategia Wydziału Zarządzania i Transportu jest zgodna z misją i strategią Uczelni, 

przyjętymi przez Senat Uczelni na lata 2012-2020. Misja i strategia Wydziału została 

uchwalona 5 lutego 2013 roku uchwałą Rady Wydziału. 

Misją Wydziału Zarządzania i Informatyki jest kształcenie młodzieży na możliwie jak 

najwyższym poziomie, w warunkach wzajemnego szacunku i życzliwości, tak aby absolwenci 

byli poszukiwanymi pracownikami w regionie, a także w kraju. W misję Wydziału wpisuje 

się także prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, dzięki którym pracownicy 

Wydziału uczestniczą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych 

problemów naukowych, technicznych i społecznych regionu. Współpracując z innymi 
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ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Wydział dąży do praktycznego wykorzystania 

uzyskanych wyników badań naukowych. 

 

2.2. Cele strategiczne Wydziału 

Cele strategiczne sformułowane w ramach strategii Wydziału obejmują trzy zasadnicze 

grupy: 

1. Osiągnięcie wysokich standardów w obszarze kształcenia obejmujące:  

- wysoką jakość kształcenia opartą na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich 

kadry nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służącą przygotowaniu 

studentów do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego; 

- prowadzenie procesu edukacyjnego, zmierzającego do wychowania studentów w duchu 

poszanowania praw i godności człowieka, uczuć narodowych i tolerancji 

światopoglądowej, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków 

oraz nabycia umiejętności ciągłego rozwoju własnej osobowości oraz krytycznego 

myślenia; 

- doskonalenie programów kształcenia, w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy poprzez 

współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem; 

- tworzenie wizerunku Wydziału nowoczesnego, dobrze funkcjonującego, przyjaznego 

studentom i pracownikom, zaangażowanego w sprawy ważne dla gospodarki 

i społeczeństwa, pełniącego rolę ośrodka kulturotwórczego, szczególnie w wymiarze 

regionalnym. 

2. Prowadzenie badań naukowych pozwalających na rozwój nauki i gospodarki: 

- prowadzenie badań naukowych na możliwie najwyższym poziomie oraz kształcenie 

pracowników naukowych dla potrzeb własnego Wydziału i innych ośrodków naukowych 

i gospodarczych, zmierzające do pozyskania szerokich uprawnień naukowych; 

- promowanie nauki poprzez upowszechnianie i komercjalizację wyników badań, transfer 

nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz współpracę z biznesem, jednostkami 

publicznymi i gospodarczymi, szczególnie w regionie, upowszechnianie świadomości 

znaczenia nauki dla społeczeństwa wiedzy, 

- zwiększenie potencjału naukowego Wydziału, szczególnie pod kątem możliwości 

uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych. 
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3. Sprawne zarządzanie Wydziałem dotyczące: 

- zarządzania w zakresie pozyskania środków finansowych, inwestowania, usprawnienia 

zasad zarządzania wynikiem finansowym, generowania informacji zarządczej oraz polityki 

kadrowej, 

- zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej, efektywnego wykorzystania zasobów 

oraz usprawnienia systemu budowania relacji z otoczeniem. 

 

2.3. Wewnętrzne uregulowania prawne 

• „Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej”, przyjęta Uchwałą Nr 866/12/V/2012 Senatu ATH z dnia 18 grudnia 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej na lata 2012-2020. 

• „Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania i Informatyki na lata 2013-2020”, przyjęta 

Uchwałą nr 680/2013 Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH z dnia 5 lutego 2013 

roku w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Wydziału Zarządzania i Informatyki 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na lata 2013-2020. 

 

3. WYDZIAŁOWA POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

3.1. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

podjęto Uchwałą Senatu nr 944/11/V/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. 

Decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania i Transportu z dnia 10 grudnia 2013 roku została 

powołana Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia. W skład Komisji wchodzi Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (WZZJK) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). 

Pracami WKJK kieruje Pełnomocnik Dziekana jako jej przewodniczący. 

 

3.2. Zakres Kompetencji Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Szczegółowe zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowego 

Zespołu ds. Zapewnienia Jakości kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 

Kształcenia określone są w Zarządzeniu nr 741/2013/2014 Rektora ATH z dnia 25 listopada 
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2013 roku, w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komicji ds. Jakości 

Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

3.3. Polityka jakości kształcenia na Wydziale 

Wydział Zarządzania i Transportu dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia 

i wzbogacenia form oraz kierunków kształcenia, a także zwiększania dbałości o poziom 

obsługi administracyjnej studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Dążenia te mają 

swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności 

naukowo-badawczej Wydziału. 

Polityka jakości kształcenia na Wydziale wynika bezpośrednio z polityki jakości przyjętej 

przez Senat Uczelni 18 grudnia 2007 roku oraz wprowadzonego 19 listopada 2013 roku 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Podstawowe elementy polityki jakości na Wydziale to: 

• monitorowanie standardów akademickich m.in. poprzez ocenę zgodności systemu studiów, 

programów nauczania i planów na kierunkach z wymaganiami ustawowymi oraz poprzez 

ocenę kwalifikacji kadry,  

• ocena systemu kształcenia m.in. poprzez ocenę treści i metod kształcenia, sekwencji 

modułów, okresowe przeglądy planów i programów studiów, 

• ocena procesu kształcenia, m.in. na podstawie anonimowych ankiet oceny zajęć 

wypełnianych dobrowolnie przez studentów, 

• ocena warunków prowadzenia zajęć, 

• ocena dostępności informacji na temat kształcenia, 

• ocena udziału studentów w kształtowaniu procesu kształcenia, 

• okresowa weryfikacja osiąganych efektów kształcenia, 

• ocena jakości prac dyplomowych, 

• ocena przebiegu egzaminów dyplomowych, 

• zbieranie opinii absolwentów, 

• monitorowanie oczekiwań pracodawców oraz zbieranie ich opinii o kwalifikacjach 

absolwentów, 

• rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników naukowo-

dydaktycznych. 

Model zarządzania jakością kształcenia na Wydziale bazuje na koordynatorach kierunków, 

powoływanych przez Dziekana spośród samodzielnych pracowników nauki firmujących dany 
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kierunek oraz kierownikach katedr, którzy zgodnie ze statutem odpowiadają za proces 

dydaktyczny. Koordynatorzy w wypełnianiu swoich obowiązków wspierani są przez 

opiekunów poszczególnych lat studiów, przy czym opiekunów tych powołuje Dziekan po 

konsultacjach z samorządem studenckim. Na kierunku Transport rolę koordynatora pełni 

Komisja Metodyczna, ale od 1 października 2014 roku również na tym kierunku zostanie 

powołany koordynator. 

 

3.4. Wewnętrzne uregulowania prawne 

• Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 

listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

• Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 

• Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

• Uchwała Nr 104/2008 Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie Wydziałowego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania i Informatyki. 

• Uchwała Nr 995/2016 Rady Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie 

powołania Komisji i Zespołów Wydziałowych na kadencję 2016-2020. 

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU 

 

Podstawową jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania i Transportu jest katedra. Od 

1 czerwca 2016 roku w strukturze organizacyjnej Wydziału występuje pięć katedr tj. 

Marketingu i Przedsiębiorczości, Modelowania Komputerowego, Nauk Ekonomicznych 

i Społecznych, Transportu oraz Zarządzania. 

Aktualną strukturę organizacyjną Wydziału opisuje Zarządzanie Rektora Akademii 

Techniczno-Humanistycznej. 
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Administrację wydziałową stanowi dziekanat oraz stanowiska administracyjne w jednostkach 

Wydziału. 

 

5. STRUKTURA PROCESU DECYZYJNEGO I ZAKRES 

ODPOWIEDZIALNOŚCI NA WYDZIALE 

 

5.1. Rada Wydziału 

Najwyższym organem Wydziału, sprawującym pieczę nad jakością życia akademickiego jest 

Rada Wydziału. Do kompetencji Rady Wydziału należy: 

a) ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału; 

b) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie  

z wytycznymi ustalonymi przez Senat Akademii, planów studiów i programów 

kształcenia; 

c) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie  

z wytycznymi ustalonymi przez Senat Akademii, planów i programów studiów 

doktoranckich; 

d) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Akademii, planów 

i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

Rada Wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określa ich skład i zadania. 

Może przekazywać dziekanom lub powołanym przez siebie komisjom część swoich 

kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone dla rad. 

Przewodniczącym rady Wydziału jest Dziekan. 

 

5.2. Dziekan 

Dziekan kieruje działalnością Wydziału i reprezentuje go na zewnątrz. Do zadań 

i kompetencji dziekana należy: 

1. kierowanie gospodarką finansową Wydziału w ramach przydzielonych środków; 

2. realizowanie polityki Wydziału, w tym: 

a) reprezentowanie Wydziału na zewnątrz, 

b) opracowanie strategii rozwoju Wydziału zgodnej ze strategią rozwoju uczelni,  

c) zwoływanie posiedzeń Rady Wydziału i przewodniczenie im, z wyjątkiem posiedzeń,  

na których oceniana jest jego działalność, 

d) przedstawianie Radzie Wydziału spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ, 
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e) zapewnianie realizacji uchwał Senatu, zarządzeń Rektora oraz uchwał Rady Wydziału, 

f) wyznaczanie zakresu działania prodziekanów, 

g) powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana, 

h) dysponowanie środkami finansowymi Wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

Radę Wydziału, 

i) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału, 

j) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału, 

k) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie Wydziału, 

l) ustalanie szczegółowego planu zajęć prowadzonych na Wydziale, 

m) dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne Wydziału, 

n) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych 

z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi, 

o) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione  

w Akademii, 

p) pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonego 

i opiekuna studentów wydziału, 

q) dbanie o zaspokojenie  potrzeb socjalno-bytowych studentów, 

r) podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji innych 

organów Akademii lub kanclerza, 

s) występowanie do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie wniosku 

o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego,  

t) występowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, z wnioskiem o zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę na inne stanowiska nauczycieli akademickich Wydziału, 

u) występowanie z wnioskiem do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania 

kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, 

v) organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, 

w) co najmniej raz w okresie kadencji składanie Rektorowi sprawozdania z realizowanej 

przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału, 

x) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, 

y) występowanie do Rektora z propozycjami w sprawach z zakresu prawa pracy, 

w szczególności dotyczących nawiązywania, rozwiązywania lub zmian w stosunku 

pracy w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych dziekanowi oraz 
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realizowanie zatwierdzonej przez rektora polityki osobowej i płacowej Akademii 

w stosunku do podległych mu pracowników. 

W odniesieniu do jednostek i komórek organizacyjnych wydziału niewchodzących w skład 

instytutów lub katedr, dziekan wykonuje zadania dyrektora instytutu lub kierownika katedry. 

Dziekan uchyla lub zmienia decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli 

decyzja jest sprzeczna z ustawą, statutem lub narusza ważny interes uczelni. Dziekan na 

początku kadencji określa zakres działania i kompetencje prodziekanów. 

Dziekan działa przy pomocy prodziekanów. 

 

5.3. Prodziekani 

Prodziekan ds. nauki: 

1. zastępuje Dziekana podczas jego nieobecności, w tym także podpisuje bieżące 

dokumenty, które nie wymagają pełnomocnictw Rektora, 

2. reprezentuje  Dziekana w uczelnianych oraz zewnętrznych spotkaniach, naradach itp., 

w przypadku nieobecności na nich Dziekana, 

3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie spraw naukowych 

i ogólnych, 

4. kieruje administracją wydziałową, 

5. nadzoruje działalność naukową na Wydziale, 

6. inicjuje i wspomaga opracowywanie wniosków o finansowanie działalności naukowo-

badawczej ze środków krajowych i zagranicznych, 

7. przewodniczy Wydziałowej Komisji Nauki, 

8. we współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. controlingu monitoruje sytuację 

finansową Wydziału, 

9. opracowuje zasady, prowadzi podział środków finansowych przeznaczonych na badania 

na Wydziale, 

10. opracowuje sprawozdania z badań naukowych prowadzonych na Wydziale oraz inne 

wymagane przepisami ministerialnymi, 

11. współpracuje z prodziekanami ds. studenckich i koordynatorami kierunków 

w przygotowaniach raportów i w akredytacji kierunków studiów, 

12. odpowiada za internetową stronę wydziałową i sprawuje nad nią opiekę merytoryczną. 

Prodziekani ds. studenckich i kształcenia: 
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1. zastępują Dziekana podczas jednoczesnej nieobecności Dziekana i Prodziekana ds. 

Nauki, w tym także podpisują bieżące dokumenty, które nie wymagają pełnomocnictw 

Rektora, 

2. odpowiadają za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych, 

3. organizują i odpowiadają za proces dydaktyczny studentów, kontrolują realizację zajęć 

dydaktycznych, w tym praktyk studenckich, 

4. podejmują decyzje w sprawach studenckich, 

5. przygotowują sprawozdania z działalności dydaktycznej Wydziału, 

6. sprawują bezpośredni nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie spraw studenckich, 

7. organizują i odpowiadają za podział dyplomantów na jednostki Wydziału i tematy prac 

dyplomowych, 

8. prowadzą współpracę ze studentami i wydziałowym  samorządem studenckim, 

9. nadzorują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej 

studentom, 

10. nadzorują sprawy związane z wyjazdami studentów na studia zagraniczne, 

11. współpracują z Prodziekanem ds. Nauki i koordynatorami kierunków w przygotowaniach 

raportów i w akredytacji kierunków studiów, 

12. współpracują z Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. 

Studentów, fundacjami ds. studenckich, koordynatorem Erasmusa i innych programów 

wymiany studenckiej, 

13. inspirują działalność studenckich kół naukowych, 

14. prowadzą nadzór nad funkcjonowaniem studiów podyplomowych, 

15. nadzorują przydział i rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, 

16. przewodniczą wydziałowym komisjom i uczestniczą w pracach Senackich komisji, 

współpracują w tym zakresie z innymi Wydziałami, 

17. opowiadają za proces rekrutacji na studia I i II stopnia, 

18. prowadzą stałą współpracę z Dziekanem i pozostałymi Prodziekanami we wszystkich 

istotnych sprawach nie określonych niniejszym zakresem kompetencyjnym. 

Szczegółowy podział obowiązków przypisanych prodziekanom ustala Dziekan. 

 

5.4. Administracja Wydziału 

Administrację Wydziału stanowią pracownicy administracyjni dziekanatu, jednostek 

organizacyjnych Wydziału oraz zatrudnieni w nim pracownicy inżynieryjno-techniczni. 
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Nadzór nad pracą dziekanatu Wydziału sprawuje kierownik dziekanatu, który organizuje 

pracę dziekanatu i monitoruje jakość obsługi pracowników naukowo-dydaktycznych 

i studentów. 

Do zakresu czynności dziekanatu należy w szczególności: 

1. w zakresie podstawowej dokumentacji osobowej: 

• odbiór od Komisji Rekrutacyjnej dokumentów osób przyjętych na studia oraz założenie 

teczek osobowych, przygotowanie indeksów i legitymacji, 

• prowadzenie rejestrów wydawanych indeksów, 

• przygotowanie umów: o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

stacjonarnych oraz o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne, 

• rozliczanie studentów z dokonanych opłat zgodnie z Regulaminem Studiów oraz 

obowiązującymi zarządzeniami i uchwałami, 

• przygotowanie i wydawanie studentom zaświadczeń studenckich oraz zaświadczeń dla 

absolwentów i osób skreślonych, 

• wydawanie osobom niebędącym studentami dokumentów złożonych w procesie 

rekrutacji, 

• przedłużanie ważności legitymacji studenckich, 

• przygotowywanie dyplomów, odpisów dyplomów oraz suplementów do dyplomów, 

2. w zakresie dokumentacji dotyczącej stypendiów, zakwaterowania w domach studenckich 

oraz zapomóg losowych: 

• przyjmowanie podań w sprawach stypendiów, zakwaterowania w domach studenckich 

oraz zapomóg losowych, 

• kontrola kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, w tym spełnienia 

wymagań formalnych,  

• obliczenie średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta oraz 

wyliczenie wysokości przysługującego stypendium, 

• obliczenie średniej uzyskanych ocen oraz wyliczenie wysokości przysługującego 

stypendium, 

• przekazanie dokumentacji stosownym komisjom i bieżąca współpraca z ich 

przewodniczącymi,  

• wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości otrzymywanego stypendium, 

• sporządzanie list wypłat stypendiów i zapomóg, generowanie przelewów, 
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• prowadzenie ewidencji i dokumentacji studentów korzystających ze stypendiów 

i zakwaterowanych w domach studenckich, 

• sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy materialnej dla studentów, 

• stała współpraca z kierownictwem domów studenckich w sprawach zakwaterowania 

studentów, 

3. w zakresie organizacji pracy odpowiednich komisji wydziałowych ds. stypendiów 

i pomocy materialnej: 

• współpraca z samorządem studenckim w zakresie składu komisji, 

• opracowanie, w porozumieniu z odpowiednim przewodniczącym, terminarza posiedzeń 

komisji, 

• powiadamianie członków komisji o terminach posiedzeń, 

• protokołowanie posiedzeń komisji, 

• informowanie studentów o decyzjach odpowiednich komisji, 

• kontrola zgodności wypłat z decyzjami właściwych komisji, 

4. w zakresie organizacji procesu dydaktycznego: 

• współudział w przygotowaniu przydziałów zajęć dydaktycznych na poszczególnych 

kierunkach studiów, 

• pośrednictwo w zakresie przydziałów i realizacji godzin dydaktycznych pomiędzy 

katedrami a odpowiednim działem w pionie prorektora ds. kształcenia, 

• wprowadzanie programów studiów do systemu obsługi dziekanatu, 

• przygotowanie protokołów zaliczeń i egzaminów oraz przekazanie ich do 

poszczególnych katedr, 

• przygotowanie i wydanie kart okresowych osiągnięć studenta, 

• wprowadzanie ocen z protokołów do systemu obsługi dziekanatu, 

• kontrolowanie zgodności ocen w protokołach z ocenami w indeksach i kartach 

okresowych osiągnięć studenta, 

• rejestracja, przechowywanie, wypełnianie (bieżące odnotowywanie w indeksach decyzji 

dziekana dotyczących zaliczenia semestru, wpisów warunkowych, urlopów itp.) 

i wydawanie indeksów, 

• organizacja egzaminów komisyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych egzaminów, 

• przyjmowanie podań w sprawach studenckich i przygotowywanie informacji 

niezbędnych do podjęcia decyzji przez dziekana, 

• przygotowanie danych dotyczących sprawności studiowania, 
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• sporządzanie list studentów, podział na grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne i inne, 

• sporządzanie wymaganych sprawozdań związanych z procesem dydaktycznym (POL-

on, GUS), 

5. w zakresie egzaminów dyplomowych: 

• kontrola kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów związanych 

z dopuszczeniem studentów do egzaminu dyplomowego, 

• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów 

dyplomowych, 

• sporządzanie wykazu absolwentów dla odpowiedniego działu w pionie Prorektora ds. 

kształcenia, 

• sporządzanie zbiorczego wykazu promotorów prac dyplomowych, 

• ustalanie listy najlepszych studentów i absolwentów wydziału, 

6. w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej wydziału: 

• obsługa administracyjna działalności dziekana i prodziekanów, 

• bieżąca obsługa dziekanatu – kontakt z innymi jednostkami Uczelni, pracownikami 

Wydziału oraz obsługa interesantów zewnętrznych, 

• odbiór oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie 

korespondencji wychodzącej, 

• stała współpraca z sekretariatami katedr, 

• merytoryczna współpraca z pełnomocnikami Rektora i Dziekana w zakresie ich 

kompetencji, 

• organizacja posiedzeń Rady Wydziału – przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia przez 

Radę Wydziału, przygotowanie oraz wysłanie zaproszeń i porządku obrad, 

przygotowanie kart do głosowania, formularzy protokołów dla Komisji Skrutacyjnej, 

protokołowanie obrad Rady Wydziału, sporządzanie pism, wyciągów oraz uchwał Rady 

Wydziału, 

• sporządzanie planów wydatków ogólnowydziałowych, w tym dziekanatu,  

• rejestracja wydatków ogólnowydziałowych i dziekanatu, 

• sprawdzanie zgodności otrzymanych faktur z zamówieniem oraz ich opisywanie 

i przekazywanie do odpowiedniej jednostki z pionu kanclerza, 

• prowadzenie ewidencji wydatków ogólnowydziałowych i dziekanatu wg specyfikacji 

kosztów i uzgadnianie z kwesturą wysokości poniesionych kosztów, 
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• rejestrowanie, wypisywanie druków na wyjazdy służbowe władz dziekańskich, 

pracowników administracyjnych dziekanatu oraz pełnomocników i rozliczanie kosztów 

podróży,  

• kontrola nad wykorzystaniem druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz informacji 

niejawnych, 

• prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku dziekanatu, 

• uzgadnianie w kwesturze zgodności prowadzonych ksiąg inwentarzowych ze stanem 

księgowym, 

• występowanie do właściwej jednostki z pionu kanclerza z wnioskiem o likwidację 

środków trwałych i ewidencji pozabilansowej, 

• współudział w przygotowaniu sprawozdań, raportów związanych z działalnością 

Wydziału, 

• współorganizacja spotkań studentów i pracowników Wydziału,  

• składanie zamówień na artykuły biurowe niezbędne do bieżącej działalności dziekanatu, 

• sporządzanie zbiorczego planu urlopów pracowników administracyjnych dziekanatu, 

prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów oraz składanie informacji w dziale kadr, 

• porządkowanie akt archiwalnych oraz przygotowywanie akt do przekazania do 

archiwum, 

• obsługa i dozór eksploatacyjny urządzeń biurowych, 

• wykonywanie innych czynności administracyjnych i organizacyjnych zleconych przez 

dziekana. 

Zadania Sekretariatu jednostki organizacyjnej realizowane są przez pracowników 

administracyjnych jednostki. 

Zakres obowiązków sekretariatu jednostki organizacyjnej Wydziału obejmuje 

w szczególności: 

1. w zakresie spraw dydaktycznych: 

• opracowywanie (w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia), aktualizacja i przesyłanie 

do dziekanatu planów zajęć realizowanych w jednostce organizacyjnej wydziału 

i obciążeń dydaktycznych pracowników,  

• wprowadzanie korekt w przydziałach zajęć dydaktycznych, 

• rezerwacja sal na egzaminy i zaliczenia w okresie sesji egzaminacyjnej, 

• zebranie od promotorów propozycji tematów prac dyplomowych i po akceptacji przez 

kierownika jednostki przekazanie ich (poprzez Dziekanat) na Radę Wydziału,  
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• prowadzenie rejestru tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Wydziału 

oraz rejestru przydzielonych przez dziekana recenzji, 

• ustalanie terminów egzaminów dyplomowych oraz składu Komisji Egzaminacyjnej, 

• informowanie członków Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie dyplomowym, 

• przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i przekazanie 

ich do podpisu dziekana, 

• odbiór z dziekanatu podpisanych dokumentów wraz z protokołami egzaminacyjnymi 

i indeksami studentów,  

• przekazanie do dziekanatu wypełnionej dokumentacji po przeprowadzonym egzaminie 

dyplomowym w terminie do 3 dni roboczych, 

• sporządzanie wykazu promotorów prac dyplomowych, 

2. w zakresie spraw organizacyjnych: 

• obsługa administracyjna kierownika jednostki, 

• bieżąca obsługa sekretariatu – kontakt z innymi jednostkami Uczelni, pracownikami 

jednostki organizacyjnej wydziału i obsługa interesantów zewnętrznych, 

• odbiór oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie 

korespondencji wychodzącej zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej , 

• stała współpraca z kierownikiem dziekanatu, 

• merytoryczna współpraca z pełnomocnikami Dziekana w zakresie ich kompetencji, 

• sporządzanie planów wydatków jednostki,  

• rejestracja wydatków jednostki,  

• sprawdzanie zgodności otrzymanych faktur z zamówieniem oraz ich opisywanie 

i przekazywanie do odpowiedniej jednostki z pionu Kanclerza, 

• prowadzenie ewidencji wydatków jednostki wg specyfikacji kosztów i uzgadnianie 

z kwesturą wysokości poniesionych kosztów, 

• rejestrowanie i wypisywanie druków na wyjazdy służbowe pracowników jednostki oraz 

rozliczanie kosztów podróży,  

• prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku jednostki, 

• przyjmowanie na ewidencję depozytów aparatury zakupionej ze środków w ramach 

realizowanych umów naukowo-badawczych oraz występowanie do kwestury po 

zakończeniu umowy o ich przeksięgowanie na inwentarz jednostki, 

• uzgadnianie w kwesturze zgodności prowadzonych ksiąg inwentarzowych ze stanem 

księgowym, 
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• występowanie do właściwej jednostki z pionu Kanclerza z wnioskiem o likwidację 

środków trwałych i ewidencji pozabilansowej, 

• prowadzenie rejestru prac naukowo-badawczych wykonywanych w jednostce, 

sporządzanie umów oraz rachunków w ramach tych prac, ich ewidencja i rejestracja, 

• sporządzanie kalkulacji wynikowych do zakończonych umów, 

• współudział w przygotowaniu raportów rocznych z realizacji prac naukowo-

badawczych oraz innych sprawozdań związanych z działalnością jednostki,  

• ewidencja konferencji, w których uczestniczyli pracownicy jednostki oraz wystawianie 

poleceń zapłaty dla kwestury celem dokonania opłaty konferencyjnej, 

• prowadzenie zbioru publikacji pracowników jednostki oraz dostarczanie ich kopii do 

Biblioteki, 

• aktualizacja stanu osobowego jednostki w książce teleadresowej, 

• bieżące informowanie dziekanatu oraz działu nauki o uzyskanych przez pracowników 

jednostki stopniach i tytułach naukowych, 

• przygotowanie umów zleceń oraz umów o dzieło dla osób niebędących etatowymi 

pracownikami uczelni,  

• sporządzanie zbiorczego planu urlopów pracowników jednostki, prowadzenie ewidencji 

wykorzystania urlopów oraz składanie informacji w dziekanacie i Dziale Kadr, 

• składanie zamówień na artykuły biurowe niezbędne do bieżącej działalności jednostki, 

• porządkowanie akt archiwalnych oraz przygotowywanie akt do przekazania do 

archiwum, 

• obsługa i dozór eksploatacyjny urządzeń biurowych, 

• wykonywanie innych czynności administracyjnych i organizacyjnych zleconych przez 

kierownika jednostki. 

Zakres obowiązków pracowników inżynieryjno - technicznych określony jest szczegółowo 

w opisie stanowiska i zależy od specyfiki jednostek organizacyjnych wydziału, w których są 

zatrudnieni. 

 

6. OPIS PROWADZONYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

 

6.1. Studia wyższe I i II stopnia 

Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:  

1. Analityka i komunikacja w biznesie (od 1.10.2017) 
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2. Socjologia I stopnia stacjonarne. 

3. Transport I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. 

4. Zarządzanie I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. 

Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 1. 

 

Tabela 1. 

Kierunek Profil* Poziom 

studiów 

Forma 

studiów*

* 

Liczba 

semestrów 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba 

specjalności 

Tytuł absol- 

wenta 

Analityka i 

komunikacja w 

biznesie 

P I S 6 180 1 licencjat 

Analityka i 

komunikacja w 

biznesie 

P I NS 6 180 1 licencjat 

Socjologia O I S 6 180 2 licencjat 

Transport O I S 7 210 4 inżynier 

Transport O I NS 8 210 2 inżynier 

Zarządzanie  O I S 6 180 4 licencjat 

Zarządzanie O I NS 7 180 4 licencjat 

Zarządzanie O II S 4 120 5 magister 

Zarządzanie O II NS 4 120 4 magister 

*O – ogólnoakademicki, P – praktyczny  
**S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne 
 

Dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów określono:  

• obszar kształcenia powiązany z odpowiednim zakresem nauki i wzorcowymi efektami 

kształcenia,  

• programy kształcenia i plany studiów, w tym liczby godzin i liczby punktów ECTS 

realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz liczby godzin 

pracy własnej studenta oszacowane dla poszczególnych przedmiotów, modułów kształcenia 

i całego programu, 

• sylwetki absolwenta,  

• efekty kształcenia,  

• metody weryfikacji efektów kształcenia,  

• sylabusy.  

Efekty kształcenia na kierunku studiów Zarządzanie i Transport zostały uchwalone przez 

Senat ATH – Uchwała nr 819/07/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla programów 

kształcenia prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Informatyki. 
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Efekty kształcenia na kierunku Socjologia zostały zatwierdzone Uchwała Nr 

919/06/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 18 czerwca 2013 

roku. 

Efekty kształcenia na kierunku Analityka i komunikacja w biznesie zostały przyjęte 

Uchwałą Nr 1165/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 

maja 2016 roku. 

 

6.2. Studia podyplomowe 

Wydział prowadzi studia podyplomowe związane z prowadzonymi kierunkami studiów. 

Oferta studiów podyplomowych jest stale modyfikowana. Podstawowe informacje o studiach 

podyplomowych zawarto w tabeli 2. 

 

Tabela 2. 

Lp. Nazwa studium podyplomowego Forma potwierdzenia 
uzyskania kwalifikacji 

1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi Świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych 

 

Dla wszystkich prowadzonych studiów podyplomowych określono: 

• cel studiów, 

• częstotliwość zajęć, 

• warunki uczestnictwa, 

• organizację studiów, w tym formy zajęć, 

• warunki ukończenia, 

• podstawę wydania świadectwa, 

• program studiów, 

• efekty kształcenia oraz ich odniesienie do poszczególnych przedmiotów, 

• wykaz osób prowadzących zajęcia. 

 

7. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

 

Organizacja procesu dydaktycznego na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych 

odbywa się na zasadach zapisanych odpowiednio w: 
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1. Regulaminie studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(załącznik do Uchwały Nr 1152/04/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-

Humanistycznej z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w regulaminie 

studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej). 

2. Regulaminie studiów podyplomowych (Uchwała Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian 

w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej). 

Praktyki studenckie są organizowane zgodnie z regulaminem organizacji studenckich praktyk 

zawodowych (Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora ATH z dnia 9 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Zarządzenie Nr 

1113/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 kwietnia 2017 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 916/2014/2015 Rektora ATH 

z dnia 9 czerwca 2015 r.). 

 

7.1. Rekrutacja 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia, na dany rok akademicki 

są zatwierdzane przez Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej. Uchwała senatu określa 

warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na studia I i II stopnia, skład i zadania Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej, postępowanie rekrutacyjne oraz dokumenty wymagane od 

kandydatów.  

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe są określone w Regulaminie studiów 

podyplomowych. 

 

7.2. Zajęcia dydaktyczne 

Na Wydziale Zarządzania i Transportu na studiach I i II stopnia są prowadzone następujące 

rodzaje zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, konwersatoria, 

seminaria oraz zajęcia terenowe.  

Na studiach podyplomowych prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne: wykłady, 

ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria. 
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7.3. Praktyki studenckie 

Na Wydziale Zarządzania i Transportu obowiązują ogólnouczelniane ustalenia dotyczące 

odbywania praktyk zawodowych (Zarządzenie nr 916/2014/2015 Rektora Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej). 

Na Wydziale działają Opiekunowie Praktyk oddzielnie dla każdego kierunku studiów, którzy 

są odpowiedzialni za koordynowanie i zaliczanie praktyk studenckich, współpracę 

z organizacjami przyjmującymi studentów na praktykę. Praktyki zawodowe na Wydziale są 

organizowane dla studentów studiów I stopnia następujących kierunków studiów (tabela 3). 

 

Tabela 3. Praktyki zawodowe 

Kierunek Czas trwania/organizowane 

po semestrze 

Liczba punktów ECTS 

Analityka i komunikacja w 
biznesie – studia 
stacjonarne 

2 tygodnie/IV 
12 tygodni w trakcie IV i V 

20 ECTS 

Analityka i komunikacja w 
biznesie – studia 
niestacjonarne 

12 tygodni w trakcie III i 
IV 

20 ECTS 

Socjologia stacjonarne  90 godzin w formie obozu/IV  5 ECTS 

Transport 2 tygodnie/IV 

2 tygodnie/VI 

2 ECTS 

2 ECTS 

Zarządzanie 3 tygodnie/IV 4 ECTS 

 

7.4. Proces dyplomowania 

Proces dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Transportu regulują dokumenty:  

1. regulamin studiów  

2. szczegółowe zasady realizacji procesu dyplomowania. 

 

7.5. Koła naukowe 

Na Wydziale działają następujące koła naukowe, które na swoich stronach podają zakres 

działalności: 

1. Koło Naukowe Logistyki i Jakości Quallog - http://www.knlj.ath.bielsko.pl/ 

2. Koło Naukowe „Młody Menedżer” - http://www.mm.ath.bielsko.pl/ 



26 
 

3. Koło Naukowe Socjologów - http://www.socjologia.ath.bielsko.pl/index1.php?pom=6 

4. Koło Naukowe Turystyki 

5. Koło Naukowe Kierunku Transport "TIR" - http://www.transport.ath.eu 

6. Koło Naukowe TEST 

7. Koło Naukowe Content 3.0  

 

7.6. Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego 

Obsługą procesu dydaktycznego zajmuje się Dziekanat Wydziału Zarządzania i Transportu, 

zlokalizowany w pokojach 201 i 202 w Budynku L. Szczegółowe informacje o godzinach 

urzędowania Dziekanatu są umieszczone na stronie http://www.wzit.ath.bielsko.pl. Wzory 

podań i innych dokumentów dydaktycznych i administracyjnych są dostępne na stronie 

internetowej Wydziału w zakładce dokumenty i regulaminy. 

Dziekanat jest otwarty w godzinach dogodnych dla studentów, obsługa jest kontaktowa 

i pomocna oraz wykazuje indywidualne podejście do studenta. Jakość obsługi w dziekanacie 

jest oceniana przez studentów w corocznej ankiecie. 

 

8. WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE 

 
8.1. Opieka naukowa i dydaktyczne  

Studenci studiów I i II stopnia mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia w postaci:  

• pomocy materialnej,  

• opieki naukowej i dydaktycznej,  

• dostępu do biblioteki uczelni. 

Słuchacze studiów podyplomowych mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia w postaci:  

• wsparcia dydaktycznego, 

• dostępu do biblioteki uczelni. 

 

8.2. Pomoc materialna  

Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci kształcący 

się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zasady oraz tryb przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej określone są w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Zarządzenie Nr 

1059/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 listopada 2016 
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roku w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej). 

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:  

1) stypendium socjalnego 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa w dziekanacie wydziału 

wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Stypendium socjalne przyznawane 

jest na semestr i wypłacane studentom co miesiąc. 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest ono przyznawane 

na wniosek studenta, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności 

i określona przez Rektora w drodze odrębnego zarządzenia. 

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za 

rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub student pierwszego roku studiów 

drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów może otrzymać student, który zaliczył w poprzednim roku akademickim 

wszystkie przedmioty w terminach wynikających z Zarządzenia Rektora ATH w sprawie 

harmonogramu roku akademickiego, uzyskał za rok studiów średnią ocen przynajmniej 

4,00 i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub posiada udokumentowany 

wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie 

wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 

lub sportowe. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po 

zaliczeniu pierwszego roku studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów było 

spowodowane narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi. Jest ono przyznawane 

na wniosek studenta, który opiniowany jest przez Radę Wydziału.  

5) zapomogi 
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Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.  Zapomoga przyznawana jest na podstawie 

wniosku złożonego przez studenta, zawierającego dokumenty potwierdzające zdarzenie 

losowe, które spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji materialnej studenta lub 

doktoranta. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

 

9. WYKAZ PROCEDUR I INSTRUKCJI 

 

9.1. Nadzór nad dokumentacją projakościową 

Projakościowa dokumentacja wydziałowa obejmuje:  

1. Wydziałową Księgę Jakości Kształcenia, 

2. uczelniane procedury, 

3. wewnętrzne procedury i instrukcje wydziałowe.  

Dziekan Wydziału odpowiada za zatwierdzenie dokumentacji wydziałowej oraz 

zatwierdzanie zmian w projakościowej dokumentacji wydziałowej. Pełnomocnik Dziekana 

ds. Jakości Kształcenia odpowiada za zgodność dokumentacji wydziałowej z dokumentacją 

uczelnianą.  

Podstawową formą doskonalenia jest samokontrola, stosowana przez wszystkich uczestników 

kształcenia na Wydziale. Zasady dotyczące dokumentacji i zapisów systemu zapewnienia 

jakości zawarte są w uczelnianych zasadach funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. W skład dokumentacji na poziomie Wydziału wchodzą: Wydziałowa Księga 

Jakości Kształcenia, procedury i instrukcje wydziałowe, dokumenty nadrzędne, w tym 

Ustawa, Statut Akademii Techniczno-Humanistycznej, Regulamin Studiów, Uchwały Senatu, 

zarządzenia Rektora.  

 

9.2. Wykaz procedur uczelnianych 

Procedury uczelniane obejmują: 

1. Procedurę przeprowadzania ankietyzacji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, w zakresie oceny zajęć dydaktycznych 

Zarządzenie Nr 1074/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany procedury przeprowadzania 

ankietyzacji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w zakresie 

oceny zajęć dydaktycznych. 
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2. Procedurę przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych 

Zarządzenie Nr 929/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

2 lipca 2015 roku w sprawie procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych. 

3. Procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów 

Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

4. Procedurę nadzoru nad dokumentacją nad dokumentacją Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

5. Procedurę tworzenia programów kształcenia na studiach I, II, III stopnia i studiach 

podyplomowych 

Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

6. Procedurę audytu wewnętrznego Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

7. Procedurę przeprowadzania ankietyzacji nauczycieli akademickich i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi obsługujących proces dydaktyczny 

Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

8. Procedurę ankietyzacji pracodawców 

Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

9. Procedurę oceny obsługi administracyjnej procesu kształcenia 
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Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

9.3. Wykaz procedur wydziałowych 

Na Wydziale obowiązują następujące procedury wydziałowe: 

1. Weryfikacja efektów kształcenia 

2. Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowe przeglądy programów kształcenia 

3. Zasady oceniania studentów 

4. Wybór specjalności 

5. Organizacja studenckich praktyk zawodowych 

6. Proces dyplomowania 

7. Ocena obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego 

8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

9. Ankietyzacja studentów w zakresie oceny zajęć dydaktycznych 

10. Hospitacje zajęć dydaktycznych 

 

9.4. Wykaz instrukcji wydziałowych 

Na Wydziale obowiązują następujące instrukcje wydziałowe: 

1. Zasady indywidualnej organizacji studiów 

2. Podania do dziekana 

3. Dokumentowanie efektów kształcenia 

4. Organizacja zastępstw i odrabiania zajęć 

 

10. Aktualizacja księgi 

Nr zmiany Zakres zmiany Data Podpis 

1. pkt. 1 ppkt. 1.2 kwiecień 2017 Dziekan 
2. pkt. 4 kwiecień 2017 Dziekan 
3. pkt. 5 ppkt. 5.3.  kwiecień 2017 Dziekan 
4. pkt. 5 ppkt. 5.4 kwiecień 2017 Dziekan 
5. pkt. 6 ppkt. 6.1. kwiecień 2017 Dziekan 
6. pkt. 6 ppkt. 6.1. tabela 1 kwiecień 2017 Dziekan 
7. pkt. 6 ppkt. 6.2. tabela 2 kwiecień 2017 Dziekan 
8. pkt. 7 kwiecień 2017 Dziekan 
9. pkt. 7 ppkt. 7.2. kwiecień 2017 Dziekan 

10. pkt. 7 ppkt. 7.3. tabela 3 kwiecień 2017 Dziekan 
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11. pkt. 7 ppkt. 7.5. kwiecień 2017 Dziekan 
12. pkt. 8 ppkt. 8.2. kwiecień 2017 Dziekan 
13. pkt. 9 ppkt. 9.2. kwiecień 2017 Dziekan 

 


