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1.  OPIS WYDZIAŁU Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego (IF CND)  

 
1.1. Lokalizacja i infrastruktura 

 
Instytut Fizyki realizuje swoje statutowe zadania, jako Centrum Naukowo-Dydaktyczne 
prowadząc proces dydaktyczny w zakresie fizyki dla studentów większości wydziałów 
Politechniki Śląskiej. Siedzibą Centrum jest budynek Centrum Nowych Technologii (CNT) 
przy ulicy Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach. Pomieszczenia dydaktyczne (sale 
wykładowe, ćwiczeniowe, konsultacyjne oraz pracownie fizyczne) oraz administracyjne 
Instytutu znajdują się w budynkach CNT i Wydziału Budownictwa (Pracownia fizyczna 3) 
w Gliwicach oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach. 

 
1.2. Historia 

 
Historia Instytutu Fizyki w Politechnice Śląskiej rozpoczyna się wraz z powstaniem Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego w roku 1969. W wyniku połączenia dwóch istniejących wtedy na 
Uczelni katedr fizyki powołano jedną Katedrę Fizyki Technicznej, którą kierował doc. dr 
Franciszek Kuczera. Zadaniem Katedry była, m.in., dydaktyczna obsługa wszystkich 
rodzajów studiów na Uczelni w zakresie dyscyplin fizycznych. W roku 1971 Katedrę Fizyki 
Technicznej przekształcono w Instytut Fizyki, którego pierwszym dyrektorem został doc. dr 
Aleksander Opilski. W latach późniejszych funkcję dyrektora pełnili również: prof. dr hab. 
inż. Andrzej Zastawny, prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski, oraz prof. dr hab. inż. Andrzej 
Bluszcz.  

 
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne został powołany w dniu 1.09.2010 r. 

Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej, jako jednostka pozawydziałowa poprzez 
wyłączenie z Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Od 10.02.2012 Instytut Fizyki CND jest 
jednostką podstawową Politechniki Śląskiej. Działalność naukowa, dydaktyczna 
i organizacyjna skupia się w następujących zakładach: 

• Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, RIF-1, kierowanym przez prof. dr. hab. inż. Mariana 
Nowaka; 

• Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, RIF-2, kierowanym przez dr hab. inż. 
Bogusławę Adamowicz, prof. Pol. Śl.; 

• Zakładzie Fizyki Stosowanej, RIF-3, kierowanym przez prof. dr hab. inż. Jerzego 
Bodzentę; 

• Zakładzie Zastosowań Radioizotopów, RIF-4, kierowanym przez prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Bluszcza. 

Pierwszym Dyrektorem IF CND został prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, który pełni tę 
funkcję również obecnie. 
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1.3. Misja IF CND  
 

Misją Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo - Dydaktycznego jest kształcenie kadr 
inżynierskich w zakresie fizyki – podstawy współczesnej techniki i technologii oraz 
prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk podstawowych i stosowanych. 

Instytut Fizyki CND pełni misję edukacji w Politechnice Śląskiej w zakresie nauk 
fizycznych, oraz nauk pokrewnych, mających kluczowe znaczenie dla współczesnego 
inżyniera. Realizowane to jest przez: nauczanie z naciskiem na umiejętność myślenia i analizy 
podstawowych praw przyrody, oraz kształcenie kadr naukowych. 

W szczególności misją IF CND w zakresie kształcenia jest: 
• kształcenie na najwyższym poziomie jakości w zakresie fizyki oraz nauk pokrewnych; 
• utrzymanie jakości kształcenia w zakresie fizyki oraz nauk pokrewnych, zgodnym 

z europejskim i krajowym systemem kształcenia; 
• otwarcie na szeroką współpracę międzywydziałową oraz międzyuczelnianą, zarówno 

krajową, jak i zagraniczną.  
 
 

2. WYDZIAŁOWA POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 
IF CND dąży do doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania takiego 
poziomu usług edukacyjnych w zakresie fizyki, aby był on dostosowany do programów 
kształcenia na poziomie poprzedzającym studia wyższe. Służy temu Wydziałowa Księga 
Jakości Kształcenia, zwana dalej Systemem, której zapisy zapewniają: 

• kształcenie studentów w zakresie fizyki i nauk pokrewnych na najwyższym poziomie;  
• wprowadzenie mechanizmów gwarantujących wysoką jakość kształcenia w zakresie 

fizyki i nauk pokrewnych; 
• powiązanie metod nauczania z prowadzonymi badaniami, najnowszymi osiągnięciami 

nauki i techniki oraz wymaganiami rynku pracy; 
• powiązanie treści kształcenia w zakresie fizyki ze standardami nauczania na danym 

kierunku studiów; 
• wyrównanie i podniesienie wiedzy studentów I roku w zakresie fizyki - zapewnienie 

wysokiego poziomu merytorycznego i stałego rozwoju kadry dydaktycznej. 
 
 

2.1. Zarządzenie Rektora o wdrażaniu Systemu w IF CND 
 

Rektor Politechniki Śląskiej zarządzeniem Nr 2/10/11 zobowiązał Dyrektora Instytutu Fizyki 
Centrum Naukowo-Dydaktycznego do dostosowania dokumentacji SZJK w jednostce do 
Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia (UKJK), oraz jej aktualizacji  Nr 59/15/16. 

Miejsce Systemu w IF CND w ramowej strukturze organizacyjnej Uczelni przedstawia 
ryc. 2.1.  

 



    

 

  

 
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

Schemat organizacyjny na Uczelni oraz w IF CND 
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Członkowie Komisji 

Ryc. 2.1. Umiejscowienie Systemu w IF CND w organizacyjnej strukturze Uczelni. 
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2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów Systemu 
 
Zasady dotyczące opracowania dokumentacji i zapisów Systemu są szczegółowo opisane 
w procedurze PU1 Nadzór nad dokumentacją SZJK i PU2 Nadzór nad Zapisami SZJK.  

Strukturę i relacje pomiędzy dokumentacją uczelnianą i Centrum Systemu przedstawia 
ryc. 3.4-1. w UKJK. Zgodnie z przyjętą strukturą WKJK w IF CND składa się 
z następujących rozdziałów: 

 
1.     Opis Wydziału 
2.     Wydziałowa Polityka Jakości Kształcenia 
3.     Struktura Organizacyjna 
4.     Zakres Odpowiedzialności 
5.     Mapa Procesów 
6.     Spis Procedur i Instrukcji Wydziałowych 
7.     Inne Informacje  

Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów zawarte są w uczelnianych Zasadach 
funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

 
W skład dokumentacji na poziomie IF CND wchodzą:  

• Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia w IF CND (WKJK w IF CND), 
• instrukcje instytutowe, 
• dokumenty nadrzędne, w tym: ustawa o szkolnictwie wyższym, Statut Politechniki 

Śląskiej, Regulamin studiów, Regulamin IF CND, uchwały Senatu, zarządzenia 
Rektora, zarządzenia Dyrektora Centrum. 

 
Nadzór nad dokumentacją i zapisami Systemu regulują procedury uczelniane PU1 oraz 

PU2. 

 
2.3. Przegląd Systemu 
 
Sposób przeprowadzania przeglądu Systemu jest zgodny z opisem zawartym w procedurze 
uczelnianej PU4 Przegląd Systemu. Wnioski wynikające z przeglądu, sformułowane 
w raporcie, zostaną wykorzystane w działalności doskonalącej. 
 
 
2.4. Koła naukowe 
 
W celu zwiększenia zainteresowania postępami w naukach fizycznych dopuszcza się 
możliwość powołania studenckiego koła naukowego przy IF CND. 

Działalność koła podlega rejestracji przez prorektora właściwego do spraw studenckich na 
wniosek zainteresowanych studentów zaopiniowany przez Dyrektora IF CND. Warunki, tryb 
i sposób rejestracji oraz zasady funkcjonowania kół naukowych określa zarządzenie Rektora. 
Opiekuna koła powołuje Dyrektor IF CND, przy akceptacji członków koła. Członkami koła 
przy IF CND, mogą być wszyscy studenci, wszystkich stopni studiów, zainteresowani 
postępami w naukach fizycznych. 
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3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
Strukturę organizacyjną IF CND, pod kątem prowadzenia zajęć dydaktycznych przedstawia 
ryc. 3.1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ryc. 3.1.  Struktura organizacyjna IF CND. 

 

Instytut Fizyki CND Politechniki Śląskiej określa i zapewnia warunki niezbędne do: 
• wdrożenia i utrzymania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i ciągłego 

doskonalenia jego skuteczności; 
• zwiększania satysfakcji studentów i pracodawców przez dostosowanie umiejętności 

absolwentów w zakresie fizyki do wymagań krajowego i europejskiego rynku pracy. 
 
Niezbędnymi środkami do realizacji procesu kształcenia są: 
• zasoby ludzkie – kadra dydaktyczna, administracyjna i techniczna; 
• infrastruktura; 
• środowisko pracy. 
 

 

RADA CENTRUM 
IF CND 

Prowadzący 
przedmiot  

 Pełnomocnik Dyr. 
w IF CND ds. 

Systemu 

DYREKTOR 
IF CND 

z-ca Dyrektora  
IF CND 

ds. nauki

Prowadzący inne 
rodzaje zajęć  

w ramach 
przedmiotu 

z-ca Dyrektora  
IF CND 

ds. dydaktyki 

z-ca Dyrektora  
IF CND 

ds. studenckich 
i kształcenia 
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3.1. Zasoby ludzkie (kadra dydaktyczna, administracja) 
 
W celu wykonywania swoich zadań IF CND zatrudnia nauczycieli akademickich oraz 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zasoby ludzkie zostały określone 
w strukturze organizacyjnej IF CND, która podlega aktualizacji w wyniku zmian organizacyjnych 
lub wprowadzenia nowych zadań.  

Instytut Fizyki zatrudnia 49 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych 
i pomocniczych oraz kilku doktorantów. O potencjale naukowym Instytutu stanowi 13 
pracowników samodzielnych, w tym 4 profesorów tytularnych. W życiu naukowym Instytutu 
aktywnie uczestniczą także pracownicy emerytowani. 

Wymagane kwalifikacje nauczycieli akademickich, tryb ich zatrudniania i zwalniania 
określa Statut Politechniki Śląskiej.  

Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, a tryb jej przeprowadzania określa 
Statut Politechniki Śląskiej i zarządzenie Rektora. Istotnym elementem oceny dydaktycznego 
dorobku nauczyciela akademickiego jest ocena jakości prowadzonych przez niego zajęć 
dydaktycznych, uwzględniająca wyniki anonimowych ankiet studentów przekazywanych 
przez wydziały oraz protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Niezbędne jest wszechstronne dydaktyczne przygotowanie i doskonalenie kadry 
w zakresie nauczania fizyki. Doskonalenie to powinno być również wynikiem powiązania 
kształcenia z pracą naukową, co jest głównym elementem strategii rozwoju Politechniki 
Śląskiej. Profesjonalne przygotowanie dydaktyczne wymaga udziału pracowników w różnych 
formach dokształcania nauczycieli akademickich, takich jak: studia podyplomowe, kursy, 
seminaria i konferencje dydaktyczne. 

Polityka kadrowa prowadzona przez Dyrektora IF CND odpowiada potrzebom i zadaniom 
poprzez: 

• systematyczne analizowanie stanu kadry i potrzeb w tym zakresie, 
• przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych przy zatrudnianiu 

i przydzielaniu obowiązków pracownikom dydaktycznym, a w szczególności 
obejmujących prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

• zapewnienie przez nauczycieli wysokiego poziomu pracy dydaktycznej  
i wychowawczej. 

Wymagania kwalifikacyjne i zadania pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi (administracyjnych, technicznych i pozostałych) są określone odpowiednio  
w Rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz w Kartach 
stanowisk pracy. 
 
3.2. Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna 

 
Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna IF CND obejmuje: 

• odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne (wykładowe, ćwiczeniowe, 
laboratoryjne), w tym komputerowe i pomiarowo-eksperymentalne; 

• Bibliotekę Instytutu Fizyki; 
• urządzenia, sprzęt, materiały i oprogramowanie niezbędne do realizacji procesu 

kształcenia; 
• usługi wspomagające, w tym system planowania zajęć dydaktycznych oraz Warsztat 

Mechaniczny. 
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Wśród sal dydaktycznych rolę szczególną pełni aula A w Centrum Nowych Technologii 

(CNT) przy ul. Stanisława Konarskiego 22B, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie 
zaplecza demonstracyjnego z zakresu podstawowych praw fizyki. Spis demonstracji znajduje 
się na stronie internetowej i jest corocznie aktualizowany. W Katowicach Instytut Fizyki 
także dysponuje salą wykładową wraz z zapleczem demonstracyjnym (aula 174, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (WIMiM), ul. Krasińskiego 8). 

 
Laboratoria dydaktyczne IF CND z zakresu fizyki (Pracownie fizyczne 1 i 2) znajdują się 

na CNT przy ul. Stanisława Konarskiego 22B, oraz na Wydziale Budownictwa (Pracownia 
fizyczna 3) przy ul. Akademickiej 5, a także w Katowicach (WIMiM, przy ul. Krasińskiego 
8). 

Spis ćwiczeń laboratoryjnych znajdujących się do dyspozycji prowadzącego zajęcia 
z fizyki na danym wydziale Politechniki Śląskiej znajduje się na stronie internetowej 
instytutu. Lista ćwiczeń jest corocznie aktualizowana w związku z postępującą modernizacją 
stanowisk, zależnie od możliwości inwestycyjnych w tym zakresie.  

Tryb postępowania, kompetencje i odpowiedzialność w zakresie zarządzania i utrzymania 
infrastruktury dydaktycznej, określają zarządzenia Dyrektora i uchwały Rady IF CND. 

Coroczny plan zapotrzebowania środków do realizacji procesu dydaktycznego oraz 
przeprowadzania remontów infrastruktury dydaktycznej sporządzany jest przez Dyrektora 
Instytutu Fizyki CND. 

Pomieszczenia użytkowane przez studentów, doktorantów i pracowników są oznakowane 
tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z zasadami przyjętymi w jednostkach organizacyjnych 
Uczelni. Za oznakowanie i techniczny stan pomieszczeń dydaktycznych odpowiedzialna jest 
administracja budynków oraz Dyrektor IF CND. 

IF CND dąży do zapewnienia odpowiednich warunków nauki studentom 
niepełnosprawnym. 

 

3.3. Środowisko pracy (BHP) 
 
Wszystkie pomieszczenia IF CND spełniają wymagania ustalone w odpowiednich przepisach 
BHP, za co odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Prowadzący zajęcia laboratoryjne 
zapoznają studentów z regulaminem oraz przepisami BHP obowiązującymi w laboratoriach. 

Ocena jakości środowiska pracy dokonywana jest przez Pełnomocnika Dyrektora ds. 
BHP. W celu podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych pracownicy IF CND 
zobowiązani są do zgłaszania Pełnomocnikowi Dyrektora ds. BHP pojawiających się 
nieprawidłowości.  

 
4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
W imieniu IF CND odpowiedzialny za funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 
kierujący działalnością Instytutowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
a nadzór nad nimi sprawuje Dyrektor IF CND. Pełnomocnika oraz Komisję powołuje 
Dyrektor IF CND na okres kadencji. 

Zadania Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu oraz Komisji IF CND ds. Systemu 
określone są w zał. 1 i 2 do WKJK w IF CND, z uwzględnieniem specyfiki działalności 
dydaktycznej. 
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4.1. Zakresy kompetencji  
 
Podstawowymi dokumentami regulującymi zakres kompetencji organów jednoosobowych 
i kolegialnych w IF CND są: 

• Ustawa, 
• Statut Politechniki Śląskiej, 
• Regulamin wewnętrzny IF CND.  

Kompetencje i obowiązki kierowników Zakładów IF CND, a także zakres działania 
Sekretariatu IF CND, określają: 

• Statut Politechniki Śląskiej, 
• Regulamin organizacyjny oraz inne regulaminy, 
• Zarządzenia Rektora, 
• Zarządzenia Dyrektora. 

 
4.2. Zakresy odpowiedzialności dla procedur PU1-PU11 

 

PU1 Nadzór nad dokumentacją.  

Odpowiedzialność za zgodność Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia z procedurą PU1 
ponosi Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu. W szczególności w zakresie dokumentacji w IF 
CND: 

Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJK odpowiada za: 
• zgodność dokumentacji z dokumentacją uczelnianą oraz regulacjami wewnętrznymi 

w IF CND, 
• nadzór nad dokumentacją. 
 

Dyrektor IF CND odpowiada za: 
• zatwierdzenie dokumentacji, 
• zatwierdzanie zmian w dokumentacji. 
 
Wszyscy pracownicy i doktoranci IF CND zobowiązani są do realizowania 

postanowień aktualnej dokumentacji IF CND. 
 

Opis postępowania zgodny z procedurą uczelnianą PU1. 
 

PU2 Nadzór nad zapisami.  

Odpowiedzialność za zgodność Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia z procedurą PU2 
ponosi Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu.  

W szczególności za nadzór: 

• w zakresie stosowania procedury PU2 w IF CND odpowiedzialny jest Pełnomocnik 
Dyrektora IF CND ds. SZJK; 

• nad zapisami SZJK odpowiedzialni są pracownicy i doktoranci IF CND wg wykazu 
nadzorowanych zapisów SZJK w IF CND (Z1-RIF-PU2), zgodnie z udzielonymi 
pełnomocnictwami, zakresem obowiązków i uprawnień oraz instrukcją kancelaryjną. 
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Szczegóły odpowiedzialności za dany zapis oraz archiwizację znajdują się w załączniku 
Z1-RIF-PU2 Wykaz nadzorowanych zapisów SZJK w IF CND, który jest uzupełnieniem 
wykazu uczelnianego Z1-PU2. 
 

PU3 Audyt wewnętrzny.  
 
Zakres kompetencji i odpowiedzialności w przypadku Audytu Wewnętrznego w IF CND: 

 
Dyrektor IF CND odpowiada za: 
• zatwierdzanie rocznego harmonogramu audytów wewnętrznych, 
• zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu, 
• powołanie i odwołanie audytorów. 

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu odpowiada za: 

• planowanie i zarządzanie harmonogramem audytów wewnętrznych; 
• prowadzenie i aktualizowanie wykazu audytorów wewnętrznych; 
• powiadamianie odpowiedzialnych za obszar o planowanym audycie; 
• rozpowszechnianie raportów z audytów; 
• przechowywanie raportów z audytów wewnętrznych; 
• sprawdzenie skuteczności wdrożonych działań korygujących i/lub zapobiegawczych; 

podjętych w wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych; 
• zarządzanie instytutowymi audytami wewnętrznymi poza harmonogramem. 

 

Odpowiedzialny za obszar audytowany (Dyrektor IF CND) odpowiada za: 
• dostarczanie zespołowi audytującemu wymaganych przez audytorów dokumentów; 

zapisów w trakcie prowadzenia audytu; 
• przeprowadzanie działań poaudytowych.  
 

Audytor wiodący odpowiada za: 

• opracowanie planu audytu wewnętrznego;  
• kierowanie pracami zespołu audytującego; 
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu; 
• realizację celów audytu; 
• zasadność stwierdzonych w trakcie audytu niezgodności;  
• opracowanie raportu z audytu; 
• reprezentowanie zespołu audytującego wobec kierownictwa IF CND. 
 
Audytorzy odpowiadają za: 

• realizację audytu zgodnie z planem audytu i dyspozycjami audytora wiodącego; 
• dokumentowanie niezgodności; 
• dochowanie poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzonych działań 

związanych z audytem. 
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PU4 Przegląd SZJK. 
 

Pełnomocnik właściwy ds. SZJK odpowiada za: 

• przygotowanie analiz i wniosków z przeglądu, opartych na danych wejściowych 
zgodnie z PU4;  

• opracowanie „Protokołu przeglądu”. 
 
Władze IF CND odpowiadają za: 

• ocenę SZJK i decyzje w zakresie ewentualnych działań doskonalących; 
• przekazanie Protokołu przeglądu Rektorowi. 

 
PU5 Działania doskonalące. 
 
W ramach prowadzonych w IF CND działań doskonalących poszczególni pracownicy mają 
właściwe zakresy odpowiedzialności. 
 

Pracownicy oraz doktoranci IF CND odpowiadają za: 
• doskonalenie Systemu, 
• zgłaszanie wszelkich niezgodności Pełnomocnikowi ds. SZJK. 
 

     Pełnomocnik ds. SZJK w IF CND odpowiada za: 
• wyznaczenie osoby realizującej działania doskonalące, 
• prowadzenie rejestru kart działań doskonalących, 
• dokonanie oceny skuteczności przeprowadzonych działań doskonalących. 

 
Osoby odpowiedzialne za realizację działań doskonalących odpowiadają za: 
• inicjowanie i przeprowadzenie działań doskonalących w ustalonym terminie, 
• zgłoszenie Pełnomocnikowi ds. SZJK faktu zakończenia realizacji działań 

doskonalących. 
 

PU6 Etyka w dydaktyce. 
 
Za przestrzeganie zasad etyki odpowiedzialni są wszyscy studenci i nauczyciele akademiccy 
IF CND. 

Osobami odpowiedzialnym za podjęcie działań, zgodnych z trybem postępowania 
dyscyplinarnego, opisanych w ogólnouczelnianej procedurze PU6 w wypadku zaistnienia 
postępowania nieetycznego, są: 

• Dyrektor IF CND, 
• Rektor, 
• Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów, 
• Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów, 
• Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. 
 
Osobą odpowiedzialną za zlecenie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Studentów lub 

Doktorantów, czy też Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego (poprzedzającego postępowanie dyscyplinarne), jest 
Rektor. 
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PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne. 
 
O obsadzie zajęć dydaktycznych, a w szczególności o wyznaczeniu prowadzącego przedmiot 
fizyka lub pokrewny, decyduje Dyrektor IF CND.  

 
Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg procesu kształcenia, są: 
• prorektor właściwy do spraw studenckich, 
• prodziekan właściwy do spraw studenckich danego wydziału, 
• dyrektor IF CND, 
• prowadzący przedmiot, którzy określają jednolity sposób oceny, wystawiania ocen 

cząstkowych i dokumentowania dla wszystkich zajęć danego przedmiotu (przykłady 
karty ocen i efektów kształcenia w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-
Dydaktycznym zawarto w zał. 3 i 4). 

 
Opis postępowania zgodny z PU7.  
 
W ramach procedury uczelnianej PU7 w IF CND wprowadza się dodatkowo instrukcję 

dotyczącą ewidencji zastępstw oraz zmiany terminu zajęć I1-RIF-PU7. W ramach dołączonej 
instrukcji pracownik jest zobowiązany do wypełnienia załącznika Z1-I1-RIF-PU7. 
 
 
PU8 Hospitacje. 
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w IF CND nadzoruje 
proces pomiaru jakości kształcenia w zakresie fizyki i przedmiotów pokrewnych, w tym 
hospitacje zajęć. 
 

Prodziekan właściwy do spraw studenckich danego wydziału odpowiada za: 
• inicjowanie hospitacji w trybie interwencyjnym. 
 
Dyrektor IF CND opowiada za: 
• uwzględnienie wniosków z hospitacji w okresowej ocenie pracowników, w polityce 

awansowej oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych; 
• przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji na posiedzeniu Rady IF 

CND poświęconym, w danym roku akademickim, problemom jakości kształcenia. 
 

Pełnomocnik Dyrektora odpowiada za: 
• przygotowanie ramowego planu hospitacji, 
• nadzór nad rejestrem hospitacji w IF CND, 
• opracowanie sprawozdania dla Rektora. 
 
Hospitujący odpowiada za: 
• przeprowadzenie hospitacji i omówienie wyników z osobą hospitowaną, 
• sporządzenie protokołu z przeprowadzanej hospitacji i złożenie w sekretariacie IF 

CND. 
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Prowadzący przedmiot odpowiada za: 
• uwzględnienie wniosków z hospitacji w planowaniu i prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. 
 
Obowiązki oraz odpowiedzialność zarówno hospitującego, jak i prowadzącego zajęcia są 

identyczne z zawartymi w ogólnouczelnianej procedurze PU8. 
 
PU9 Ankietyzacja. 
 

Dyrektor IF CND odpowiada za:  
• gromadzenie ankiet przekazywanych przez Wydziały, 
• występowanie do Wydziałów z wnioskiem o przekazanie ankiet pracowników IF 

CND, 
• przygotowanie analiz i wniosków z ankiet, 
• przekazanie sprawozdania Rektorowi.   

 
PU10  Rozpatrywanie podań i odwołań do Rektora. 
 
Sekretariat IF CND odpowiada za przyjęcie podania w formie określonej 
w ogólnouczelnianej procedurze PU10. W przypadku podań i odwołań kierowanych do 
Rektora Dyrektor IF CND odpowiada za sporządzenia opinii w przedmiotowej sprawie, 
w terminie nieprzekraczającym 7 dni, a następnie przekazanie jej wraz z opiniowanym 
pismem do Rektora.  

 
Zasady rozpatrywania podań i odwołań, w tym w szczególności tryb rozpatrywania podań 

i odwołań oraz sposób powiadomienia zainteresowanego o decyzji, określa Regulamin Pracy 
Politechniki Śląskiej. 

 
Rozpatrzenie podań i odwołań kierowanych do Rektora, ma formę decyzji. Decyzja 

Rektora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu na Uczelni, natomiast jest podstawą do 
odwołania w trybie postępowania administracyjnego. Zasady rozpatrywania podań i odwołań 
są zgodne z ustaleniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 
PU11  Ocena i monitorowanie efektów kształcenia. 
 
Zakresy odpowiedzialności kształtują się następująco: 
 

• Dyrektor IF CND – zgodność efektów kształcenia z efektami kierunkowymi, 
• Rada IF CND – ocena efektów w zakresie przedmiotów zlecanych do prowadzenia 

jednostce, 
• Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych – nadzór nad procesem 

dydaktycznym 
• Prowadzący przedmiot – monitorowanie efektów kształcenia i protokoły przedmiotu, 
• Prowadzący zajęcia – katalogi ocen cząstkowych. 
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5. MAPA PROCESÓW 
 
5.1. Zakres i sposób funkcjonowania Systemu 

 
Zakres działania Systemu w IF CND obejmuje przede wszystkim organizację i prowadzenie 
zajęć dydaktycznych z fizyki i przedmiotów pokrewnych. Ponadto, procesy pomocnicze 
i doskonalące oraz współdziałanie z Wydziałami w zakresie pozostałych procesów głównych 
(ryc. 5.1.). Dotyczą one przede wszystkim:  

• współdziałania w organizacji procesu dydaktycznego w zakresie fizyki, 
• realizacji procesu kształcenia w zakresie fizyki, 
• zasobów ludzkich i materialnych  IF CND, 
• funkcjonowania Centrum w środowisku zewnętrznym (kandydaci na studia, 

pracodawcy, organizacje branżowe Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego). 
Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, 

monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Wytyczne 
funkcjonowania określają uczelniane procedury systemowe PU1-PU11, oraz instrukcja 
wydziałowa (rozdz. 6). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       

 

                                                                                       Procesy główne

Ryc. 5.1. Mapa procesów. 

Proces 
dydaktyczny 

 

Organizacja 
i prowadzenie zajęć 

dydaktycznych z fizyki 

 
Absolwent Pracodawcy 

Procesy doskonalące 
 

• badanie jakości zajęć 
dydaktycznych z fizyki 

• audyty wewnętrzne 
• działania korygujące 

i zapobiegawcze 
• rozpatrywanie podań, wniosków 

i odwołań od decyzji 
• przeglądy Systemu 

Procesy pomocnicze 

Dotyczące kadry 
 

• okresowa ocena kadry 
• doskonalenie zawodowe 

Dotyczące wyposażenia 
 

• zakupy materiałów, 
urządzeń i usług 

• nadzór i utrzymanie 
pomieszczeń oraz 
wyposażenia 

• nadzorowanie sieci 
komputerowej 
i oprogramowania 

Dotyczące systemu 
 

• nadzór nad 
dokumentacją i zapisami 
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6. WYKAZ PROCEDUR i INSTRUKCJI WYDZIAŁOWYCH 
 
1. Instrukcja dotycząca ewidencji zastępstw oraz zmiany terminu zajęć I1-RIF-PU7. 
 
 
7. INNE INFORMACJE 
 
Dokumenty związane z SZJK w IF CND 

• Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 55/09/10 w sprawie utworzenia 
pozawydziałowej jednostki o nazwie Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-
Dydaktyczne wraz z załącznikiem Regulamin IF CND 

• Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 2/10/11 w sprawie zobowiązania 
Dyrektora IF CND do dostosowania dokumentacji SZJK w jednostce (RJP10) do 
Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia (UKJK) 

• Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 59/15/16 w sprawie zobowiązania 
Dyrektora IF CND do dostosowania dokumentacji SZJK w jednostce (RIF) do 
Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia (UKJK) 

 
 



 
Zał.3 Przykład Karty Ocen i Efektów Kształcenia w Instytucie Fizyki ‐ Centrum Naukowo‐Dydaktycznym (elementy, które  powinny znajdować się w Kartach Ocen) 

 
Efekty kształcenia (nr. i  opis zgodny z aktualną kartą przedmiotu) *: 
1.  
. 
n 
     

Obecność na zajęciach /data  Osiągnięcie efektu na zajęciach (1/0)  Oceny cząstkowe 

Lp  Nazwisko i Imię 
                             

Efekt 
1* 

Efekt 
2* 

…  …  …  … 
Efekt 
n* 

Ocena 1  ….  Ocena n 

 
Ocena 

wynikowa 

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
   

 
 

KARTA OCEN I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
w Instytucie Fizyki CND 

RIF    strona 1 z 1 

Przedmiot/moduł:    WYDZIAŁ:   
Rok akademicki:    Semestr:   
Tryb studiów:    Kierunek:   

 

Prowadzący zajęcia:   
Forma zajęć: 

 

  Prowadzący przedmiot:    Grupa:   
  Godziny zajęć:    Miejsce zajęć:   



Nr Nazwisko     
i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K

Efekty 
kształcenia OCENA 

KOŃCOWA

1
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KARTA OCEN I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

INSTYTUT FIZYKI

CENTRUM NAUKOWO DYDAKTYCZNE 

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

PRZEDMIOT Fizyka - laboratorium

WYDZIAŁ

KIERUNEK/semestr

GRUPA

ROK AKADEMICKI

GODZINY/ miejsce

PROWADZĄCY

Efekty kształcenia: (nr. i  opis zgodny z aktualną kartą przedmiotu) 
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Poziom  
Czas 

przecho-
wywania  

Lp.  Nazwa zapisu  Wymaganie  

Uczelniany Wydziałowy 

Osoba odpowiedzialna za 
zapis (dokonująca zapisu) Druki  

Osoba 
odpowiedzialna za 

archiwizację  
Klauzule  

  

1  Dokumenty wzorcowe (archiwalne)  PU1, pkt.4.7 x  x  B3  Pełnomocnik ds. SZJK   Pełnomocnik ds. SZJK   

2  
Uczelniany/instytutowy wykaz 
nadzorowanych zapisów systemu 
zapewnienia jakości kształcenia  

PU2, pkt. 4  x  x  B5  Pełnomocnik ds. SZJK  
Z1-PU2 
Z1-RIF-

PU2  
Pełnomocnik ds. SZJK  

 

3  
Harmonogramu uczelnianych/ 
instytutowych audytów 
wewnętrznych na rok …  

PU3, pkt. 4.1 x  x  B5  Pełnomocnik ds. SZJK  Z1-PU3 Pełnomocnik ds. SZJK  
 

4  Lista uczelnianych/instytutowych 
audytorów wewnętrznych  PU3, pkt. 4.3 x  x  B5  Pełnomocnik ds. SZJK  Z2-PU3 Pełnomocnik ds. SZJK  

 

5  Zlecenie przeprowadzenia audytu  PU3, pkt. 4.4 x  x  B5  Pełnomocnik ds. SZJK  Z3-PU3 Pełnomocnik ds. SZJK   

6  Plan audytu wewnętrznego  PU3, pkt. 4.4  x  x  B5  Audytor wiodący  Z4-PU3 Pełnomocnik ds. SZJK   

7  Karta niezgodności  PU3, pkt. 4.4 x  x  B5  Audytor  Z5-PU3 Pełnomocnik ds. SZJK   

8  Raport z audytu wewnętrznego  PU3, pkt. 4.4 x  x  B5  Audytor wiodący  Z6-PU3 Pełnomocnik ds. SZJK   

9  Protokół przeglądu SZJK  PU4, pkt 4.4  x   x  B5  Pełnomocnik ds. SZJK  Z1-PU4 Pełnomocnik ds. SZJK   

10  Karta działań doskonalących  PU5, pkt. 4.2  x  x  B3  Pracownik  Z1-PU5 Pełnomocnik ds. SZJK   

11  Karta przedmiotu  PU7, pkt.4.2  x  B10  Prowadzący przedmiot  Z1-PU7   
Dyrektor IF CND 

 

12  Katalog ocen końcowych  PU7, pkt.4.2   x  B3  Prowadzący przedmiot   Pracownik/Doktorant   

13  Protokół ocen końcowych  PU7, pkt.4.2  
 

x  BE50  Prowadzący przedmiot  
 Prodziekan ds. 

studenckich  
 

14  Katalog ocen cząstkowych  PU7, pkt.4.2   x  B3  Pracownik odpowiedzialny 
za daną formę zajęć  

 Prowadzący przedmiot   



 
 
 

 

15  
Protokół szkolenia BHP studentów w 
ramach realizowanych zajęć  - 
pracownia fizyczna 

PU7, pkt.4.2  
 

x  B3  Pracownik odpowiedzialny za 
daną formę zajęć   

  
Opiekun laboratorium  

 

16  Harmonogram konsultacji  PU7, pkt.4.2   x  B1  Pracownik odpowiedzialny za 
daną formę zajęć  

 Dyrektor IF CND  

17  Ewidencja zastępstw i zmiany terminu  
zajęć PU7, pkt.4.5  

 
x  B3  Prowadzący zajęcia 

Z1-I1-
RIF-
PU7 

Dyrektor IF CND  
 

18  Ramowy plan hospitacji  PU8, pkt.4.1   x  B10  Pełnomocnik ds. SZJK 
 

Dyrektor IF CND 
 

19  Okresowa ocena nauczycieli    x  B5  Dyrektor IF CND  Dyrektor IF CND  
poufne  

20  Protokół hospitacji  PU8, pkt.4.6   x  B10  Hospitujący  Z1-PU8  Dyrektor IF CND 
poufne  

21  Rejestr hospitacji  PU8, pkt.4.6   x  B10  Dyrektor IF CND  Dyrektor IF CND  

22  Sprawozdanie z hospitacji – dyr. IF 
CND PU8, pkt.4.6   x  B10  z-ca Dyrektora IF CND       Dyrektor IF CND  

23  Wyniki ankiet: ocena prowadzącego 
zajęcia  PU9  x  x  B5  Prorektor ds. Dydaktyki, 

Prodziekan ds. Studenckich  Z1-PU9  

Prorektor ds. 
Dydaktyki, Prodziekan 

ds. Studenckich  
Dyr. IF CND - kopie poufne  

24  Podanie/odwołanie do Rektora  PU10  x  x  BE5  Pracownik Z1-
PU10   Dyrektor IF CND  
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Legenda:  
Dla oznaczenia kategorii oraz czasu przechowywania zapisów przyjmuje się oznaczenia jak w instrukcji 
kancelaryjnej: 
A – dokument stanowiący historyczne materiały archiwalne, które przechowywane są wieczyście,  
B – z dodaniem cyfr arabskich, określających okres przechowywania akt w Archiwum, np. B5 – 
dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego czasu 
przechowywania – 5 lat, podlega brakowaniu. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach 
kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po  terminie zaliczania semestru,  
BE – z dodaniem cyfr arabskich – dokumentacja, która po upływie obowiązującego okresu 
przechowywania podlega ekspertyzie archiwum państwowego, które może dokonać zmiany kategorii 
takich akt.  

 

25  Prace pisemne studentów (egzaminy, , 
projekty kolokwia)   

 

x  

 
B1 

o ile 
wydziały 
nie ustalą 

inaczej 

Prowadzący 
przedmiot/Pracownik-
doktorant odpowiedzialny za 
daną formę zajęć  

  
Prowadzący 
przedmiot/Pracownik-
doktorant 
odpowiedzialny za 
daną formę zajęć  
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