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1. Prezentacja Wydziału 

1.1. Lokalizacja 
Wydział Nauk o Zdrowiu  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 
 
Telefony:  

Pielęgniarstwo     +48 (33) 82-79-403 

Ratownictwo Medyczne    +48 (33) 82-79-403 

Sekretariat Katedry     +48 (33) 82-79-198 

Kierownik Dziekanatu   +48 (33) 82-79-408 
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1. Prezentacja Wydziału 

1.2.  Status Wydziału  
Wydział prowadzi działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej, 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Zasady działania Wydziału określa: 
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 05 października 2011 r. 
(Dz.U. nr 243, poz. 1445), 
 

1.2.1. Kierunek Pielęgniarstwo: 
Rok i podstawa formalno-prawna rozpoczęcia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo:  

• Uchwała nr 1259/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 29.12.2004r. o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów zawodowych 
na kierunku „pielęgniarstwo”.  

• Decyzja z dnia 04.02.2005r. Ministra Edukacji Narodowej, nadająca Akademii 
Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej uprawnienia do prowadzenia 
studiów wyższych zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” od roku 
akademickiego 2005/2006. 

 
Dalsze dokumenty dotyczące wyników ocen jakości kształcenia kierunku Pielęgniarstwo: 

• Decyzja Ministra Zdrowia nr 12/2005 – akredytacja dla kierunku kształcenia 
Pielęgniarstwo na okres 3 lat. 

• Decyzja Ministra Zdrowia nr 27/II/2008 – akredytacja dla kierunku kształcenia 
Pielęgniarstwo na okres 5 lat. 

• Uchwała nr 702/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 2 września 2009r.– akredytacja dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo do 
roku akademickiego 2014/2015. 

• Uchwała nr 835/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 

października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku 

„pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na poziomie studiów pierwszego 

i drugiego stopnia 
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• Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 23 maja 2013 
r.(Uchwała nr 237/2013) nadano Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnienia do 
prowadzenia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na poziomie studiów II 
stopnia. 

 
 
 
 

1.2.2. Kierunek Ratownictwo medyczne: 
A. Rok i podstawa formalno-prawna rozpoczęcia kształcenia na kierunku Ratownictwo 
medyczne:  

• Uchwała nr 8/5/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 02.09.2009r. o nadaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na 
kierunku „ratownictwo medyczne”.  

• Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUP-6051-
1528-8/AL/09 z dnia 09.10.2009 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia 
studiów pierwszego stopnia na kierunku „ratownictwo medyczne”. 

B. W roku 2009 Wydział na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Ratownik 
medyczny licencjatem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zapewnił 
fundusze na uruchomienie kierunku Ratownictwo medyczne I stopień studia stacjonarne i 
niestacjonarne. 
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1. Prezentacja Wydziału 

1.3.  Historia Wydziału 
Historia Wydziału rozpoczyna się wraz z końcem działalności Medycznego 

Studium Zawodowego przy ul. Konopnickiej 6. Uchwałą Senatu Akademii Techniczno- 
Humanistycznej z dnia 5 marca 2004 roku podjęto decyzję  
o rozszerzeniu oferty edukacyjnej, poprzez wprowadzenie kształcenia w zawodzie 
pielęgniarki. Natomiast Uchwałą Senatu z dnia 23 września 2005 podjęto decyzję 
o utworzeniu Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

Wydział na początku istnienia mieścił się przy ul. Konopnickiej 6 i to tam 
zorganizowano sale wykładowe, sale umiejętności pielęgniarskich, sale seminaryjne oraz 
Filię Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej wraz  
z czytelnią. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się  w październiku 2005 r. 
Na studia dzienne spośród 135 osób, na podstawie konkursu świadectw przyjęto 67-u 
studentów.  

Na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie 
akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez KRASZM Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał 
dnia 15.07.2005 akredytację na okres 3 lat. 
Pierwszym Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu był dr hab. n. med. Wojciech Szewczyk 
od dnia 1 października 2005r. do 1 listopada 2006r. Następnie w latach 2006 – 2008 
funkcję p/o Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu pełniła dr n. med. Teresa Grzywna. Od 
2008 roku Dziekanem nauk o Zdrowiu była prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska, 
która pełniła tę funkcję dwie kadencje. Od roku 2016 Dziekanem nauk o Zdrowiu jest prof. 
ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński. 

Jednocześnie uruchomiono studia niestacjonarne pomostowe dla pielęgniarek, 
na które przyjęto 70 osób. W roku akademickim 2006-2007 rozpoczęto realizację projektu 
„Pielęgniarki i Pielęgniarze z licencjatem” dzięki któremu studia niestacjonarne 
na kierunku pielęgniarstwo finansowane były ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w realizacji projektu 
„Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy możliwości 
kształcenia ustawicznego w regionie”. 
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W lutym 2007r. odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe na studiach pomostowych.  
Od roku 2008 studia pomostowe finansowane były na podstawie zawieranych 

z Ministerstwem Zdrowia umów o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych 
w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów 
pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku akademickim 2011/2012 Wydziałowi nie 
udało się uzyskać finansowania na w/w zasadach. 
Na przestrzeni 10 lat 665 absolwentów kierunku Pielęgniarstwo na studiach 
niestacjonarnych pomostowych uzyskało tytuł licencjata Pielęgniarstwa. W latach 2013 – 
2016 liczba absolwentów wyniosła 157 osób.  
 

 Na mocy uchwały Senatu ATH z dnia 29.01.2008 roku utworzono Katedrę 
Pielęgniarstwa, która rok później została przekształcona w Katedrę Pielęgniarstwa 
i Ratownictwa Medycznego z dwiema jednostkami organizacyjnymi – Zakład 
Pielęgniarstwa i Zakład Ratownictwa Medycznego 
Pierwsze egzaminy dyplomowe na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 
odbyły się w czerwcu 2008 roku. Uroczyste wręczenie dyplomów 53 absolwentom odbyło 
się w lipcu 2008 roku. Od tego momentu do 2014 roku 433 absolwentów kierunku 
Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne uzyskało tytuł licencjata Pielęgniarstwa. 
W latach 2014 – 2016 liczba absolwentów osiągnęła 182 osoby. 

Na podstawie wniosku Akademii Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej 
o nadanie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku 
Pielęgniarstwo na poziomie II stopnia, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
Uchwałą nr 237/2013 z dn. 23 maja 2013 r. nadało Wydziałowi wnioskowane uprawnienia. 
W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono pierwszą rekrutację przyjmując 48-u 
studentów na studia stacjonarne i 49-u studentów na studia niestacjonarne. W kolejnym 
roku akademickim 2014/2015 przyjęto na studia II stopnia stacjonarne 51-u studentów a na 
niestacjonarne- 44 studentów. Liczba absolwentów w roku akademickim 2015/2016 na 
studiach stacjonarnych wyniosła – 73 osoby i na studiach  niestacjonarnych również – 73. 

Na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 09.10.2009 r. 
nadano Wydziałowi uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku 
Ratownictwo medyczne. 
W roku akademickim 2009/2010 przeprowadzono pierwszą rekrutację przyjmując 51 
studentów na studia stacjonarne. Uruchomienie tego kierunku było możliwe dzięki 
funduszom z projektu „Ratownik medyczny z licencjatem”, który był realizowany w latach 
2009 – 2013.  
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Pierwsze egzaminy dyplomowe na kierunku Ratownictwo medyczne studia 
stacjonarne I stopnia odbyły się w czerwcu 2012 roku. Uroczyste wręczenie dyplomów 35-
u absolwentom odbyło się w lipcu 2012 roku. 

Pierwszych 17 absolwentów Ratownictwa Medycznego studiów niestacjonarnych 
ukończyło studia w roku akademickim 2013/2014. 
 Kierunek Ratownictwo medyczne w okresie 3-ch lat (2014-2016) łącznie 
ukończyło 174 absolwentów  studiów stacjonarnych oraz 71 absolwentów studiów 
niestacjonarnych.  

 W trakcie swojej działalności Wydział kształcił nie tylko pielęgniarki  
i pielęgniarzy, ale również specjalistki z dziedziny Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 
(dwie edycje) oraz Pielęgniarstwa Geriatrycznego. Specjalizację Anestezjologiczną 
ukończyło 41 osób a Geriatryczną 25 osób. 

 W 2013 roku Wydział przeprowadził się do nowej siedziby w budynku 
„L” w Kampusie ATH, obejmując w posiadanie nowoczesne sale wykładowe, laboratoria 
umiejętności dla ratowników i pielęgniarek, jak również pomieszczenie dla administracji 
Wydziału i nauczycieli akademickich. 

W 2015 r. przekształcone zostało dotychczasowe logo symbolizujące kierunek 
Pielęgniarstwo w logo nawiązujące do obydwu kierunków naszego Wydziału.  

 
Na mocy Zarządzenia Rektora ATH z dnia 13 czerwca 2017 roku na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu utworzono 4 Katedry: Katedrę Pielęgniarstwa, Katedrę Ratownictwa 
medycznego, Katedrę Zdrowia Publicznego oraz Katedrę Biochemii i Biologii 
Molekularnej. 

 
 

 

 

 



 

10 

 

1. Prezentacja Wydziału 

1.4. Sylwetka Absolwenta kierunku Pielęgniarstwo 
 

1.4.1. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia: 
W zakresie wiedzy student posiada: 
- szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, 
- ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, 
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu pielęgniarki;  

W zakresie umiejętności student potrafi:  
- korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu 

opieki,  
- udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia  

i zapobiegania chorobom, 
- sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem  
- niepełnosprawnym i umierającym,  
- samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej  

i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego  
- poszanowanie i respektowanie jego praw,  
- organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej 

oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;  

 

W zakresie kompetencji społecznych student:  
- skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, 
- posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, 
- posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 
	

Zatrudnienie: 
Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych 

i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, 
oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej) na stanowisku 
pielęgniarki/pielęgniarza, w placówkach oświatowych, w formie indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej.  
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Po ukończonych studiach I stopnia absolwent jest przygotowany  
do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz innych wybranych 
kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu. 

 

1.4.2. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia: 
W zakresie wiedzy student posiada: 
- specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych, 
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu pielęgniarki; 
W zakresie umiejętności  student potrafi:  
- określać standardy profesjonalnej opieki oraz wdrażać je do praktyki zawodowej, 
- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji 

w sytuacjach  trudnych,  
- rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności 

i aktywnie w nich uczestniczyć,  
- organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, 
- organizować i nadzorować pracę własną i pracę zespołu pielęgniarskiego, 
- wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,  
- opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, 

zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, 
- opracowywać założenia polityki kadrowej,  
- dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,  
- opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania  

i oceny jakości opieki pielęgniarskiej. 
	

Student jest przygotowany do pracy: 

- w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach 
kierowniczych, 

- w administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie, 
- w instytucjach oświatowych, 
- jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą. 

Po ukończonych studiach II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów 
doktoranckich.  
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1.4.3. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia pomostowe: 

Studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do absolwentów pięcioletnich 
liceów medycznych, absolwentów dwuletniej szkoły pielęgniarek, położnych, absolwentów 
2,5 letnich medycznych szkół zawodowych i absolwentów trzyletniej szkoły pielęgniarek. 

W zakresie wiedzy student posiada: 
- szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, 
- ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, 
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu pielęgniarki;  
W zakresie umiejętności student potrafi:  
- korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu 

opieki,  
- udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia  

i zapobiegania chorobom, 
- sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem 

niepełnosprawnym i umierającym,  
- samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej  

i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego 
poszanowanie i respektowanie jego praw,  

- organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej 
oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;  

 
W zakresie kompetencji społecznych student:  

- skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, 
- posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, 
- posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

 

Po uzyskaniu tytułu licencjata na studiach pomostowych absolwent jest 
przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz innych 
wybranych kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu. 
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1.Prezentacja Wydziału 
 

1.5. Sylwetka Absolwenta kierunku Ratownictwo medyczne  
 

1.5.1. Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne studia I stopnia posiada: 

- szczegółową wiedzę z zakresu ratownictwa, 
- ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, 
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu ratownika medycznego, 
- umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa  

i wysokiego poziomu opieki, 
- dokonuje oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,  
- zabezpiecza i transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia życia, 
- udziela świadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej 

pomocy,  ratowania życia ludzkiego,  
- podejmuje działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, 
- samodzielnie organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych zgodnie 
z zasadami etyki ogólnej oraz poszanowaniem i respektowaniem praw człowieka, 

- organizuje pracę własną, nawiązuje współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz 
inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia, 

- skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, 
- posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 
 
Zatrudnienie: 

Absolwent Ratownictwa Medycznego może podjąć pracę w publicznych 
i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w tym  w szpitalnych oddziałach 
ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach 
ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw 
opracowania regionalnych planów zabezpieczania kryzysowego; w strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy 
i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach 
ratowniczych (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe,  ochotnicze straże pożarne) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; 
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w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych 
oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. 

 

 

Po ukończonych studiach I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia 
studiów II stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz innych wybranych kierunkach 
z zakresu nauk o zdrowiu. 
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1. Prezentacja  Wydziału 

1.6. Struktura organizacyjna Wydziału oraz Katedry 
 
 
 
 
 

      W5 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 
 
 
 
            W5-D Dziekanat  
              Wydziału Nauk o Zdrowiu    

 

         
        W5-K52 Katedra Pielęgniarstwa 

  
 

                                           W5-K53 Katedra Ratownictwa Medycznego 

  
 

                                       W5-K54 Katedra Zdrowia Publicznego 

 
 

                                            W5-K55 Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej 
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WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

Dziekan Wydziału  Prof. ATH dr hab. n. med.  Rafał Bobiński 

Prodziekan ds. Nauki   dr n. o zdr.  Wioletta Pollok-Waksmańska  

Prodziekan ds. Studenckich  dr n. o zdr.  Tomasz Ilczak 

 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA  

Kierownik:  Prof. ATH dr hab. n. med.  Dariusz Maciejewski 

 

KATEDRA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Kierownik:  Prof. ATH dr hab. n. med.  Marek Kawecki 

 

KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Kierownik:  Prof.  dr hab. n. med.  Andrzej Wiczkowski 

 

KATEDRA BIOCHEMII I BIOLOGII 

Kierownik:  Prof. ATH dr hab. n. med.  Rafał Bobiński 
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2. Strategia i Misja Wydziału Nauk o Zdrowiu 

2.1. Strategia Wydziału  

2.1.1. Uwagi metodyczne 
A. Strategia Wydziału została przyjęta przez Radę Wydziału Nauk  

o Zdrowiu w dniu 15 stycznia 2013 roku /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 

2013r. Stanowi zbiór uporządkowanych decyzji oraz działań zmierzających do rozwoju 

Wydziału w długoterminowej perspektywie czasowej z uwzględnieniem posiadanych 

zasobów, przewidywanych kierunków zmian w szkolnictwie wyższym i otaczającym 

środowisku oraz aspiracji kierownictwa i pracowników do realizacji ambitnych celów. 

Strategia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej na lata 2012-2020 składa się z wizji, misji, celów strategicznych, celów 

operacyjnych, proponowanych zadań oraz ich mierników. 

Prace analityczno-diagnostyczne obejmowały pozycję Wydziału Nauk o Zdrowiu 

w następujących obszarach strategicznych: 

- Kształcenie w zakresie: oferty edukacyjnej, metod kształcenia, jakości  

i efektywności kształcenia, przestrzegania wartości akademickich, internacjonalizacji 

procesu kształcenia, relacji z absolwentami i ze szkołami średnimi i innymi szkołami 

wyższymi. 

- Nauka w zakresie: aktywności naukowej na rzecz Regionu w zakresie zdrowotności 

i promocji zdrowia oraz zwiększenia udziału w krajowych i międzynarodowych 

projektach badawczych. 
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- Organizacja i zarządzanie w zakresie: zarządzania i finansów, poprawienia struktury 

organizacyjnej i wizerunku Wydziału, kategoryzacji, uzyskania uprawnień do 

nadawania stopni naukowych. 

W trakcie prac zrealizowano następujące etapy projektowania strategii: 

I etap - rozpoznanie obecnej sytuacji Wydziału na tle strategii Akademii  

w oparciu o zamierzenia władz rektorskich dotyczące rozwoju Uczelni oraz 

przegląd metod projektowania i wdrażania strategii rozwoju innych krajowych 

uczelni; 

II etap -  analiza pozycji Wydziału w głównych obszarach strategicznych, na tle analizy 

kierunków zmian w obszarach nauki i dydaktyki w innych szkołach wyższych; 

III etap -  sformułowanie projektu strategii Wydziału na lata 2012-2020 obejmującego 

wypracowanie ostatecznego projektu misji, identyfikację głównych wyzwań 

stojących przed Wydziałem, sformułowanie celów strategicznych; 

IV etap -  przeprowadzenie analizy SWOT. 

Realizację strategii nadzorować i oceniać będzie Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu.  
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2. Strategia i misja Wydziału Nauk o Zdrowiu 

 2.1.2.  Główne wyzwania w obszarach strategicznych. 
 

 A. Kształcenie 

- Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej w oparciu o rozeznanie potrzeb regionu. 

- Rozwój różnorodnych form zajęć dydaktycznych. 

- Poprawa zarządzania jakością kształcenia. 

- Rozwój bazy bibliotecznej. 

- Promowanie postaw opartych na poszanowaniu wartości akademickich. 

- Rozwój wymiany międzynarodowej studentów i nauczycieli. 

- Wspieranie inicjatyw naukowych studentów. 

- Wzmocnienie związków uczelni z otoczeniem. 

- Kształtowanie u studentów postaw kreatywnej przedsiębiorczości. 

- Rozwój różnych form pozyskiwania kandydatów na studia. 

 

 B. Nauka 

- Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania. 

- Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych. 

- Zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach  naukowych. 

- Wspieranie działalności naukowej nauczycieli akademickich dążących  

do osiągnięcia wyższych stopni naukowych.  

- Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z podmiotami służby zdrowia regionu. 

 

 C. Organizacja i zarządzanie: 

- Rozwój infrastruktury wydziałowej. 

- Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowej i naukowej. 

- Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych. 

- Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej. 

- Perspektywiczne określenie polityki kadrowej. 
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- Opracowanie wydziałowego systemu zarządzania dokumentami i komunikacji 

wewnętrznej. 

- Kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału. 

- Utrzymanie wysokiej kategorii naukowej Wydziału. 

- Uzyskanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych na kierunku Pielęgniarstwo. 
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2. Strategia i misja Wydziału Nauk o Zdrowiu 

 2.1.3.  Analiza strategiczna SWOT. 
	

 A. Kształcenie: 

 a) Mocne strony: 

- Jedyny Wydział publicznej szkoły wyższej na Podbeskidziu prowadzący 

kierunki: Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. 

- Ścisła współpraca z regionalną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz innymi 

podmiotami i Władzami miasta Bielsko-Biała. 

- Kształcenie przyszłej kadry na potrzeby pracodawców z regionu. 

- Zróżnicowana oferta form dydaktycznych. 

- Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz tworzenia i rozwoju nowych 

kierunków i specjalności w ramach projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Kształcenie studentów w nowoczesnych laboratoriach medycznych. 

- Systematyczne analizowanie poziomu kształcenia oraz sukcesywne jego 

podwyższanie.  

 

 b) Słabe strony: 

- Słaba pozycja Wydziału w kontekście wymiany naukowej studentów 

i nauczycieli akademickich. 

- Skromna oferta edukacyjna w języku angielskim. 

- Skromna oferta e-learningowa. 

- Niewykorzystane możliwości w zakresie oferty specjalistycznych studiów 

podyplomowych, kursów i szkoleń. 
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- Niewykorzystywanie w pełni możliwości pozyskiwania środków  

na badania naukowe. 

 

c) Szanse: 

- Możliwość zwiększenia powierzchni dydaktycznej Wydziału w związku 

z rozbudową Uczelni.  

- Rozwój współpracy z placówkami służby zdrowia w Regionie w zakresie 

rekomendacji najlepszych studentów. 

- Rozwój oferty dydaktycznej Wydziału obejmujący zajęcia  

w j. angielskim. 

- Rozwój oferty dydaktycznej Wydziału obejmujący zajęcia w systemie  

e-learningowym. 

- Zwiększenie udziału w ogłaszanych przez MNiSW konkursach lub projektach 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

- Rozwijanie współpracy naukowej z uczelniami o podobnym profilu  

w Czechach i na Słowacji. 

- Zwiększenie liczby ofert w zakresie studiów II stopnia. 

 

d) Zagrożenia: 

- Nadchodzący niż demograficzny i zauważalne zmniejszanie się liczby 

kandydatów na studia. 

- Stosunkowo niskie nakłady z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe  

i związana z tym niewystarczająca dotacja dydaktyczna dla ATH. 

- Stopniowa eskalacja kryzysu ekonomicznego w Polsce. 

- Nieustanne zmiany uregulowań prawnych dotyczących organizacji 

i funkcjonowania wyższych uczelni. 
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2. Strategia i misja Wydziału Nauk o Zdrowiu  

 

 2.1.3.  Analiza strategiczna SWOT 
 

 B. Działalność naukowa: 

 a) Mocne strony: 

- Mocna pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym. 

- Znaczący potencjał naukowo-badawczy. 

- Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-badawczej. 

- Ścisła współpraca z placówkami służby zdrowia, władzami regionu oraz 

organizacjami społecznymi. 

- Potencjał twórczy młodej kadry pracowników  naukowo-dydaktycznych 

 

 b) Słabe strony: 

- Niewystarczająca liczba projektów badawczych finansowanych ze źródeł 

krajowych i europejskich. 

- Niewystarczająca liczba grantów naukowych. 

- Zbyt mała współpraca z ośrodkami naukowymi krajowymi  

i zagranicznymi. 

- Słaby dostęp do bazy laboratoryjnej ukierunkowanej na badania medyczne. 

 

 c) Szanse: 

- Wzrastające zainteresowanie placówek służby zdrowia 

 

- wykorzystaniem wyników badań prowadzonych przez Wydział. 

- Wzrastające zainteresowanie regionalnych podmiotów gospodarczych 

możliwościami współpracy z Wydziałem o profilu medycznym. 

- Zwiększanie oferty konkursów w zakresie finansowania projektów 

badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych ze źródeł krajowych i europejskich. 
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 d) Zagrożenia: 

- Niskie nakłady z budżetu państwa na prace naukowo-badawcze. 

- Stopniowe zmniejszanie możliwości finansowania prac naukowo-badawczych 

przez podmioty gospodarcze wynikające z narastającego kryzysu ekonomicznego. 

- Trudności z doborem najlepszych kandydatów do pracy na Wydziale  

w związku ze stopniowym pogarszaniem się warunków płacowych pracowników 

naukowo-dydaktycznych. 

 

 2.1.3.  Analiza strategiczna SWOT 

 C. Organizacja i zarządzanie: 

 a) Mocne strony: 

- Determinacja władz Wydziału w dążeniu do przemian mających na celu 

dostosowanie Wydziału do coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia. 

- Organizacja wydziałowych laboratoriów medycznych na bazie sprzętu 

symulacyjnego oraz aparatury. 

- Urozmaicona oferta poza dydaktyczna dla studentów: organizacje 

- studenckie i sportowe, koło naukowe, możliwość udziału w zawodach  

i mistrzostwach. 

- Zróżnicowana i wielopoziomowa działalność promocyjna Wydziału. 

- Aktywne wspieranie różnych inicjatyw pracowników i studentów przez 

władze Wydziału. 

- Ścisła i twórcza współpraca władz wydziałowych z wszystkimi poziomami 

struktury administracyjnej Uczelni. 

 

 b) Słabe strony: 

- Ograniczone możliwości lokalowe wpływające niekorzystnie na planowany 

rozwój Wydziału. 

- Zbyt skromna kadra pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem 

profesora. 

- Niepewna sytuacja Wydziału w zakresie  współpracy dydaktycznej 
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z jednostkami służby zdrowia w Regionie. 

- Niewystarczający program rozwoju indywidualnego na potrzeby 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

 

 c) Szanse: 

- Poprawa zarządzania Wydziałem w związku z planowaną nowelizacją Ustawy 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym (nowe regulacje i mechanizmy działań). 

- Zmiany w organizacji i procesach zarządzania Uczelnią, wpływające 

pozytywnie na funkcjonowanie Wydziału w nowoczesnych warunkach otoczenia. 

 

- Otwartość kadry Wydziału na nowe kierunki i procedury organizacji 

i zarządzania Wydziałem 

 

 d) Zagrożenia 

- Zbyt słabe wyrażenie w Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2012-2020 obecności 

Wydziału Nauk o Zdrowiu w strukturach Uczelni, w tym brak konkretnych planów 

przeniesienia WNoZ na teren kampusu przy  

ul. Willowej.  

- Sukcesywne zmniejszanie finansowania uczelni ze środków budżetowych. 

- Nieprzewidywalne zmiany prawa hamujące rozwój uczelni. 

- Zwiększenie ingerencji władzy państwowej w działalność uczelni. 

2.1.4. Podsumowanie wyników analizy SWOT 
Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej Wydziału za pomocą metody 

SWOT można przyjąć, że naszą szansą jest ciągłe wzmacnianie wizerunku Wydziału jako 

jedynej jednostki publicznej szkoły wyższej na Podbeskidziu prowadzącej kierunki 

Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Dalszy rozwój Wydziału upatruje się 

w prowadzeniu działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników 

jak i studentów przy uwzględnieniu potrzeb Regionu. 
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2. Strategia i misja Wydziału Nauk o Zdrowiu 

2.2. Misja Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 Wydział dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im 

warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo  

w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Wydziału, Akademii  oraz innych 

uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, 

świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na 

wiedzy. 

 Misją Wydziału jest osiągnięcie wysokich standardów  

w nauce i dydaktyce obejmujące: 

- kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich kadry 

nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służące przygotowaniu 

studentów do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego, 

- nabycie przez studentów umiejętności ciągłego rozwoju własnej osobowości oraz 

krytycznego myślenia, poprzez ukształtowanie nawyku ustawicznego kształcenia a tym 

samym przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych dla potrzeb 

własnych i innych ośrodków naukowych i gospodarczych, 

- 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. 
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2.2.1.  Cele strategiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 

A. Osiągnięcie wysokich standardów w obszarze kształcenia obejmujące: 

- wysokiej jakości kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych 

i eksperckich kadry nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służące 

przygotowaniu studentów do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego, 

- wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia spełniających 

oczekiwania studentów i uwzględniających potrzeby rynku pracy, 

- wprowadzenie skutecznego i nowoczesnego systemu promocji na kierunki prowadzone 

przez Wydział, 

- wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia, 

- wzrost mobilności studentów i nauczycieli szczególnie w ramach programu Erasmus, 

- propagowanie kształcenia ustawicznego poprzez rozszerzenie oferty studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających i specjalizacyjnych. 

B. Badania naukowe wkładem w rozwój nauk medycznych i środowiska placówek 

służby zdrowia obejmujące: 

- prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz kształcenie 

pracowników naukowych dla potrzeb własnych i innych ośrodków naukowych, 

zmierzające do pozyskania szerokich uprawnień naukowych, 

- promowanie nauki poprzez upowszechnianie wyników badań  

i nowoczesnych technologii medycznych oraz upowszechnianie świadomości 

znaczenia nauki dla społeczeństwa wiedzy, 

- zwiększenie potencjału naukowego Wydziału, szczególnie w zakresie możliwości 

uzyskania nowych uprawnień naukowych, 

- tworzenie wizerunku Wydziału nowoczesnego, dobrze funkcjonującego, 

przyjaznego studentom i pracownikom, zaangażowanego w sprawy ważne dla 

społeczeństwa. 
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C. Sprawne zarządzanie dotyczące: 

- zarządzania w zakresie pozyskania środków finansowych, usprawnienia zasad 

zarządzania wynikiem finansowym, generowania informacji zarządczej oraz polityki 

kadrowej, 

- zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej Wydziału, efektywnego 

wykorzystania zasobów oraz usprawnienia systemu budowania relacji z otoczeniem. 
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3. Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale 
	

Ocena jakości procesu kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
dokonywana jest przez władze dziekańskie od roku 2005. W roku 2005  1 
października powołano Komisję Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia 
realizującą stały proces wewnętrznej oceny poziomu kształcenia. Członkowie 
Komisji spotykali się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
opracowując i doskonaląc narzędzia służące do oceny jakości kształcenia. Uchwała 
Senatu ATH Nr 410/11/III/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku zatwierdziła Uczelniany 
System Zapewniania Jakości Kształcenia, następnie Zarządzenie Rektora ATH nr 
261/2008/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku wprowadziło ogólnouczelniane zasady (wraz ze 
wzorem ankiety oceniającej) przeprowadzania badań ankietowych dotyczące oceny zajęć 
dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.  

 W drugiej połowie listopada 2013 roku wprowadzono 3-y ważne 
uczelniane akty prawne dotyczące polityki jakości i systemu zapewniania jakości 
kształcenia na Wydziałach:  

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  

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

Zapewniania Jakości Kształcenia, 

• Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji 

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

W ślad tych aktów prawnych 20 stycznia 2014 roku decyzją Dziekana nr 44/2013/2014 

powołano Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na WNoZ.    

Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia należy: 

1) przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowemu Zespołowi ds. Zapewniania  Jakości Kształcenia,  

2) współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia 
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3) współpraca z Wydziałowym Zespołem ds. Oceny Jakości Kształcenia  

w zakresie działań związanych z wewnętrzną oceną jakości kształcenia,  

4) opiniowanie po konsultacji z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia 

propozycji uruchomienia nowych kierunków i specjalności,  

5) koordynacja działań w ramach systemu akredytacji zewnętrznych,  

6) współpraca z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów  

w zakresie działań wspierających wysoką jakość kształcenia, w tym inicjowanie 

okresowych spotkań władz wydziału ze studentami  

i doktorantami. 

Pełnomocnik odpowiada za:  

1) nadzór nad realizacją na Wydziale uczelnianych i wydziałowych wytycznych 

dotyczących  zapewnienia jakości kształcenia,    

2) opracowanie, w porozumieniu z Dziekanem, harmonogramu realizacji zadań 

związanych z oceną i poprawą jakości kształcenia, w tym ramowego planu 

hospitacji i ankietyzacji na dany rok akademicki,  

3) nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji na Wydziale,  

4) przekazywanie Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia dokumentacji 

systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym:  

a) ramowego harmonogramu hospitacji i ankietyzacji na dany rok akademicki,   

b) danych statystycznych dotyczących procesu ankietyzacji i hospitacji 

oraz i ich wyników,   

c) raportu samooceny i planów poprawy jakości kształcenia, 

d) sprawozdania z posiedzenia Rady Wydziału poświęconego jakości 

kształcenia wraz ze sprawozdaniem,    

5) przygotowywanie wraz z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia 

i przedstawianie Dziekanowi Wydziału rocznych sprawozdań w zakresie oceny 

funkcjonowania i efektywności systemu zapewniania jakości kształcenia na 

Wydziale w danym roku akademickim oraz wdrażania projektów działań 

podnoszących jakość kształcenia, 

6) nadzór nad wydziałową dokumentacją systemu zapewniania jakości kształcenia, 

w tym Wydziałową Księgą Jakości Kształcenia.  



 

31 

 

 Stałym elementem oceny jakości kształcenia na Wydziale jest 

ankietyzacja i hospitacja zajęć dydaktycznych, odbywająca się zgodnie 

z opracowywanym, co rocznie, Planem ankietyzacji i hospitacji na dany rok 

akademicki.  Ankietyzacja przeprowadzana jest przez członków Wydziałowego 

Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, którzy dokonują również opracowania 

wyników badań ankietowych a następnie Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości 

Kształcenia przedstawia je Dziekanowi Wydziału. Do obowiązków Dziekana 

należy poinformowanie kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych 

oraz podległych pracowników o wynikach ankietyzacji. 

 Proces hospitacji zajęć dydaktycznych jest istotnym ogniwem służącym 

poprawie jakości  kształcenia i doskonalenia kadry dydaktycznej. 

Ogólnouczelniane zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych 

wprowadziło Zarządzenia Nr 929/2014/2015 Rektora ATH z dnia 2 lipca 2015 roku.  

Hospitacje są prowadzone w ciągu całego semestru i dotyczą każdego 

przedmiotu zawartego w programie studiów dla danego kierunku, w tym 

również o charakterze praktycznym.  Protokoły sporządzone z przebiegu 

hospitacji są przekazywane Dziekanowi, który ma obowiązek przedstawienia 

zbiorczych wyników hospitacji na posiedzeniu Rady Wydziału.
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3.1. Struktura organizacyjna Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
 

 

Przewodniczący: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 
prof. ATH, dr hab. inż. Dorota Pawlus 
 
 
Uczelniany Zespół ds.      Uczelniany Zespół ds. Oceny 
Zapewniania Jakości Kształcenia     Jakości Kształcenia 
          
 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości                        Członek Uczelnianego 
Zespołu 

 Kształcenia z  WNoZ            
ds. Jakości Kształcenia z WNoZ 

 -  mgr Bogusława Ryś          - mgr Beata Kudłacik 
 
 

 

 

Przewodniczący: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia WNoZ  
mgr Bogusława Ryś 

 
 
 
Wydziałowy Zespół ds.      Wydziałowy Zespół ds.  
Zapewniania Jakości Kształcenia    Oceny Jakości Kształcenia 
 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Wydziałowa	Komisja	ds.	Jakości	Kształcenia	
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3.1. Struktura organizacyjna Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

 

 

Przewodniczący: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia WNoZ  
mgr Bogusława Ryś 

 
 
 
Wydziałowy Zespół ds.      Wydziałowy Zespół ds.  
Zapewniania Jakości Kształcenia    Oceny Jakości Kształcenia 
 
 
Przewodnicząca: Pełnomocnik Dziekana      Przewodnicząca:mgr Beata Kudłacik 
ds. Jakości Kształcenia: mgr Bogusława Ryś 
 
1.Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds.   1. dr Jarosław Rutkiewicz 
Programów Kształcenia dr Tomasz Ilczak   2. dr Ewelina Bąk 
2. dr Celina Pająk       3. dr Monika Kadłubowska 
3. dr Michał Ćwiertnia     4. mgr Piotr Białoń 
4. mgr Małgorzata Fraś     5. mgr Arkadiusz Stasicki 
5. mgr Wojciech Biela     6. Studentka Anna Tworzydło 

6. mgr Andrzej Szarski 
 

 

Wydziałowa	Komisja	ds.	Jakości	Kształcenia	
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3.2. Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

3.2.1. Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 
	

Zgodnie z Zarządzeniem nr 741/2013/2014 Rektora ATH, do zadań Wydziałowego 

Zespołu  ds. Jakości Kształcenia należy: 

1) opracowanie polityki jakości kształcenia na wydziale zgodnej z misją Akademii 

i strategią wydziału,  

2) wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnianiu i doskonaleniu jakości 

kształcenia opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,   

3) wdrożenie na Wydziale wytycznych Senatu i zarządzeń Rektora dotyczących 

procesu dydaktycznego oraz programów kształcenia, w tym programów i planów 

studiów,  

4) opracowywanie i wdrażanie procedur i instrukcji wydziałowych służących 

zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia, 

5) opracowanie systemu hospitacji zajęć dydaktycznych, 

6) analiza danych dotyczących kariery zawodowej absolwentów oraz opinii 

absolwentów o programie kształcenia, organizacji i warunkach prowadzenia zajęć 

dydaktycznych oraz osiągniętych kwalifikacjach,  

7) analiza danych dotyczących opinii pracodawców o kompetencjach zatrudnianych 

absolwentów i zgodności programu kształcenia, w tym efektów kształcenia, 

z wymaganiami rynku pracy, 

8) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia, 

9) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie 

jakości kształcenia na wydziale,  

10) przygotowywanie wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

i przedstawianie Radzie Wydziału rocznych sprawozdań w zakresie oceny 

funkcjonowania i efektywności systemu zapewniania jakości kształcenia na 

wydziale w danym roku akademickim oraz wdrażania projektów działań 

podnoszących jakość kształcenia, 
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11) przygotowywanie raportów samooceny i planów poprawy jakości kształcenia, 

w oparciu o wzór i wytyczne określone przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości 

Kształcenia,  

12) przygotowanie i aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia. 

 

3.2.2. Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 
Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:  

1) monitoring wprowadzania na wydziale rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,  

2) przeprowadzenie samooceny jakości kształcenia na kierunkach studiów, wg 

wytycznych Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,  

3) analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i strategią wydziałową,  

4) analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów 

kształcenia z efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia 

opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

5) ocena prawidłowości opisu modułów kształcenia (przedmiotów)  

i monitorowanie ich aktualizacji, 

6) analiza i ocena metod i form kształcenia w aspekcie efektów kształcenia, które musi 

osiągnąć student,  

7) analiza i ocena sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta, 

8) analiza wyników egzaminów, sprawdzianów, zaliczeń i innych form weryfikowania 

efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych, 

9) analiza wymagań stawianym pracom dyplomowym oraz monitorowanie jakości prac 

dyplomowych i rzetelności ich oceniania, 

10) analiza wymagań obowiązujących na egzaminach dyplomowych oraz monitorowanie 

sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych,    

11) koordynowanie/przeprowadzenie ankietyzacji studentów, doktorantów  

i słuchaczy w zakresie oceny zajęć dydaktycznych,   
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12) ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, infrastruktury i bazy 

dydaktycznej,  

13) ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów, w tym możliwości uzyskiwania 

stypendiów oraz dostępu do domów studenckich,  

14) ocena obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego, w tym obsługi dziekanatowej 

studentów, doktorantów i słuchaczy.  

15) publikowanie na stronie domowej wydziału corocznych rezultatów oceny jakości 

kształcenia.  

   

 

3.3 Uchwały 
	

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje w oparciu  
o następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr 1294/07/VI/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia 

wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych 

2. Uchwała Nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad przyjęć do 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok 

studiów pierwszego oraz drugiego stopnia 

3. Uchwała Nr 1248/03/VI/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zasad przyjęć 

do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunek analityka i 

komunikacja w biznesie 

4. Uchwała Nr 1259/05/VI/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/2019 na I rok 

studiów pierwszego oraz drugiego stopnia 

5. Uchwała Nr 1260/05/VI/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia 
zmian w Uchwale nr 1161/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 roku w 
sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku 
akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia 
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6. Uchwała Nr 1214/11/VI/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wytycznych 
dla rad wydziałów dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego i 
drugiego stopnia 

7. Uchwała Nr 1069/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  
z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu w Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej 

8. Uchwała Nr 1245/02/VI/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Statutu 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

9. Uchwała 1025/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 

września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  

10. Uchwała Nr 1162/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

24 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 1025/09/V/2015 

Senatu ATH z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za 

świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

11. Uchwała Nr 1004/06/IV/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich,  rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad i 

trybu powierzania zajęć dydaktycznych i godzin ponadwymiarowych, zasad 

obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich 

12. Uchwała Nr 1001/05/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 

ogólnopolskich w latach 2015 – 2018. 

13.  Uchwała Nr 1293/07/VI/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

14. 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 
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w Bielsku-Białej, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

15. 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, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

 

3.4. Zarządzenia 
	

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje w oparciu  
o następujące zarządzenia: 

1. Zarządzenie Nr 929/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej  
z z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie procedury przeprowadzania hospitacji zajęć 
dydaktycznych 

2. Zarządzenie Nr 1074/2016/2017 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany 

procedury przeprowadzania ankietyzacji studentów, doktorantów i słuchaczy 

studiów podyplomowych, w zakresie oceny zajęć dydaktycznych 

3. Zarządzenie Nr 1109/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wzorów 

druków, na których należy przygotować dokumentację programów kształcenia 

4. Zarządzenie Nr 1105/2016/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany 

procedury tworzenia nowego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

5. Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi 

edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku 

akademickim 2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej 

6. Zarządzenie Nr 1120/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z 
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przyjęciem na studia oraz opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców 

podejmujących studia na zasadach odpłatności w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 

7. Zarządzenie Nr 955/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 884/2014/2015  

z dnia 2 marca 2015 roku  

8. Zarządzenie Nr 951/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury okresowej oceny 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej  

9. Zarządzenie Nr 975/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku Białej z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia 

727/2013/2014  z dnia 9 października 2013 r.  w sprawie wzorów dokumentów i 

ich obiegu w zakresie planowania, przydziału i rozliczania zajęć dydaktycznych na 

studiach I, II i III stopnia 

10. Zarządzenie Nr 1044/2015/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 975/2015/2016 z dnia 19 listopada 2015 r. 

w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 727/2013/2014 z dnia 9 października 2013 r. w 

sprawie wzorów dokumentów i ich obiegu w zakresie planowania, przydziału i 

rozliczania zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia z późn.zm. 

11. Zarządzenie 1169/2016/2017 z dnia 10 lipca 2017 w sprawie zmian w 

harmonogramie roku akademickiego 2017/2018 dla studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

12. Zarządzenie Nr 1170/2016/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w 

regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej 

13. Zarządzenie Nr 738/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu 

motywująco/zobowiązującego pracowników ATH do składania wniosków o granty 

naukowo-badawcze 
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14. Zarządzenie Nr 1102/2016/2017 z dnia 14 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach 

„pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

15. Zarządzenie Nr 1032/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia procedur w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

16. Zarządzenie Nr 627/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wydziału 

Nauk o Zdrowiu 

17. Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia 

18. Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

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

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości 

Kształcenia.  

19. Zarządzenie Nr 1172/2016/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w 

Regulaminie Organizacyjnym Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku 

– Białej 

20. Zarządzenie Nr 926/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany 

studenckiej – wyjazdy absolwentów na praktyki zagraniczne – w ramach Programu 

Erasmus + w  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

21. Zarządzenie Nr 927/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wymiany 

Studenckiej – wyjazdy studentów na studia zagraniczne – w ramach Programu 

Erasmus + w  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Student 

Mobility Study – SMS) 

22. Zarządzenie Nr 925/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wymiany studenckiej – wyjazdy studentów na praktyki 
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zagraniczne – w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej 

23. Zarządzenie Nr 603/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów 

nauczycieli akademickich w ramach Lifelong Learing Programme – Erasmus  

w  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Staff for Teaching 

Assignments – STA) 

24. Zarządzenie Nr 1147/2016/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia regulaminu wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach 
programu Erasmus+ w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
(Staff for Teaching Assignments – STA) 
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3.5. Inne dokumenty 
	

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje w oparciu  

o następujące dokumenty: 

 

1. Plany zajęć 

2. Regulaminy egzaminów dyplomowych 

3. Plany ankietyzacji i hospitacji na dany rok akademicki zatwierdzany przez 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  

4. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Statut Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  wprowadzony 
Uchwałą Nr 1069/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  

6. Statut Studenckiego Koła Naukowego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uchwalony dnia 17.05.2007r.   

7. Uchwała nr 835/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 

października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „pielęgniarstwo” 

prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej na poziomie studiów pierwszego i drugiego 

stopnia 
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5. Spis procedur Wydziałowych 
 

5.1 Procedury 

1.  Procedura 1 – Rekrutacja na studia I stopnia  PW 1/3 WKJK 

2.  Procedura 2 – Rekrutacja na studia II stopnia  PW 2/3 WKJK 

3. Procedura 3 – Przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej kierunek 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia   PW 3/3 WKJK 

4. Procedura 4 - Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I 

stopnia   PW 4/3 WKJK 

5. Procedura 5 – Przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej kierunek 

Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia – pomostowe  PW 5/3 WKJK 

6. Procedura 6 - Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia 

niestacjonarne I stopnia – pomostowe  PW 6/3 WKJK 

7. Procedura 7 – Przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej kierunek Ratownictwo 

medyczne studia stacjonarne I stopnia  PW 7/3 WKJK 

8. Procedura 8 - Proces dyplomowania na kierunku Ratownictwo medyczne studia I 

stopnia  PW 8/3 WKJK 

9. Procedura 9 – Hospitacje zajęć dydaktycznych  PW 9/3 WKJK 

10. Procedura 10 – Ankietyzacja zajęć  PW 10/3 WKJK 

11. Procedura 11 – Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne  

PW 11/3 WKJK 

12. Procedura 12 – Odrabianie nieobecności na zajęciach dydaktycznych   

PW 12/3 WKJK 

13. Procedura 13 – Organizacja praktyk zawodowych  PW 13/3 WKJK 

14. Procedura 14 – Zaliczenie modułu kształcenia  PW 14/3 WKJK 

15. Procedura 15 – Uzyskanie wpisu na kolejny semestr, rok studiów    

PW 15/3 WKJK 

16 Procedura 16 – Skreślenie z listy studentów  PW 16/3 WKJK 

17. Procedura 17 – Wznowienie studiów  PW 17/3 WKJK 
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18. Procedura 18 – Stypendium socjalne  PW 18/3 WKJK 

19. Procedura 19 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów   

PW 19/3 WKJK 

20. Procedura 20 – Udzielanie urlopów studentom  PW 20/3 WKJK 

21. Procedura 21 - Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny  PW 

21/3 WKJK 

22.Procedura 22 – Przeprowadzanie egzaminu z przedmiotu/modułu kształcenia  PW 

22/3 WKJK 

23. Procedura 23 – Wyjazd studentów na studia i praktyki zagraniczne  

w ramach Programu Erasmus+ PW 23/3 WKJK 

24. Procedura 24 – Wyjazd nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ 

(STAFF FOR TEACHING ASSIGNMENTS-STA) PW 24/3 WKJK 

25. Procedura 25 – Wyjazd pracowników w ramach programu ERASMUS +(STAFF 

MOBILITY FOR TRAINING – STT)  PW 25/3 WKJK 

26. Procedura 26 -  Warunki kształcenia  PW 26/3 WKJK 

27. Procedura 27 -  Zasady oceniania studentów  PW 27/3 WKJK 

28. Procedura 28 -  Udział Interesariuszy zewnętrznych w tym pracodawców w 

określeniu i ocenie efektów kształcenia  PW 28/3 WKJK 

29. Procedura 29 - Okresowego przeglądu programów i planów studiów   

PW 29/3 WKJK 

30. Procedura 30 -  Weryfikacja efektów kształcenia  PW 30/3 WKJK 

31. Procedura 31 - Zaliczania przedmiotów z innych kierunków na poczet modułów na 

WNoZ  PW 31/3 WKJK 

32. Procedura 32 - Przygotowanie pracy Pielęgniarstwo II stopień  

 PW 32/3 WKJK 

33. Procedura 33 - Proces dyplomowania Pielęgniarstwo II stopień  

 PW 33/3 WKJK 

34. Procedura 34 - System zgłaszania i załatwiania skarg oraz rozpatrywania sytuacji 

konfliktowych  PW 34/3 WKJK 
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35. Procedura 35 -  Warunki studiowania na drugim kierunku Pielęgniarstwo studia 

stacjonarne pierwszego stopnia studentów kierunku Ratownictwo Medyczne PW 35/3 

WKJK 

36. Procedura 36 – Postępowanie z ostrymi narzędziami PW 36/3 WKJK 

37. Procedura 37 – Zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania PW 37/3 

WKJK 

38. Procedura 38 – Monitorowanie wyników zaliczenia zajęć, egzaminów końcowych 

modułów oraz egzaminów dyplomowych PW 38/3 WKJK 

39. Procedura 39 – Ocena przez studentów formy i sposobu przeprowadzania 

egzaminów dyplomowych na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne PW 

39/3 WKJ 

  


