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I. Wykaz sal dydaktycznych 

 

Lp. Nr sali  Wyposażenie Powierzchnia  

1.  022 Sala konferencyjna – Komputer stacjonarny, rzutnik, 

nagłośnienie konferencyjne (15 mikrofonów), 

system konferencyjny, kamera 

99 m2 

2.  006 Sala językowa – Komputer stacjonarny, 

22 stanowiska językowe (słuchawki z mikrofonem), 

nagłośnienie, monitor interaktywny (65 cali) 

55 m2 

3.  008 Sala językowa – Komputer stacjonarny,  

20 stanowisk językowych (słuchawki z mikrofonem), 

nagłośnienie, monitor interaktywny (65 cali) 

55 m2 

4.  121/214 Aula – 220 miejsc, sprzęt multimedialny, 

komputer stacjonarny, nagłośnienie, mikrofon, kamera, 

rzutnik i ekran 

226 m2 

 

5.  103  46,59 m2  

6.  104 Telewizor (75 cali), komputer stacjonarny 45,9 m2 

7.  105 Rzutnik, komputer stacjonarny, nagłośnienie  45.9 m2 

8.  106 Telewizor interaktywny (86 cali), komputer stacjonarny  45,98 m2 

9.  107 Rzutnik, komputer stacjonarny 48,16 m2 

10.  202 Rzutnik, komputer stacjonarny 47,33 m2 

11.  203 Telewizor (40 cali), komputer stacjonarny 46,59 m2 

12.  204 Rzutnik, komputer stacjonarny 46,59 m2 

13.  205 Telewizor (75 cali), komputer stacjonarny 46,29 m2 

14.  206 Rzutnik, komputer stacjonarny, nagłośnienie 46,29 m2 

15.  207 14 – stanowisk komputerowych, rzutnik, nagłośnienie  48,95 m2 
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16.  208 13 – stanowisk komputerowych, rzutnik 49,40 m2 

 

Uczelnia posiada Salę konferencyjną (022), wyposażoną w komputer stacjonarny i system 

konferencyjny, przeznaczoną m.in. do organizacji zdalnych posiedzeń kolegialnych 

i konferencji.  

W uczelni działają dwie nowoczesne sale do zajęć prowadzonych przez Studium Języków 

Obcych. Pracownie językowe (006 i 008) wyposażone są w słuchawki z mikrofonem dla 

studentów i dla nauczyciela, w jednostkę centralną z cyfrową regulacją siły głosu 

z mikrofonów oraz źródeł dźwięku, oprogramowanie do zarządzania klasopracownią 

z komputera, tablicę interaktywną (monitor) z oprogramowaniem oraz wyposażenie biurowe 

(zestaw stolików uczniowskich, biurko nauczycielskie z wbudowanym monitorem 

i głośnikami) oraz mobilny flipchart z powierzchnią magnetyczną. 

Aula (121/214) jest wentylowana mechanicznie z częściową klimatyzacją, wyposażona 

w profesjonalny system nagłośnieniowy i komputer stacjonarny z kamerą i mikrofonem 

umożliwiający organizację spotkań w trybie hybrydowym, nagrywania i odtwarzania nagrań 

oraz ekran i rzutnik.  

W uczelni działa również Akademickie Centrum Sportu (sala fitness i siłownia) wyposażone 

w ławeczki treningowe, hantle, bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitreki, różnego rodzaju sprzęt 

siłowy, wzmacniacz radiowęzłowy. 

Do dyspozycji studentów pozostaje Biuro Karier (pokój 109), w którym również działa 

Biuro Kierownika Praktyk Dydaktycznych, Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami oraz 

Akademickie Poradnictwo Psychologiczne, gdzie pełni dyżury psycholog. Jest ono 

wyposażone w niezbędne sprzęty biurowe, komputer, drukarkę oraz są stworzone odpowiednie 

warunki do konsultacji psychologicznych. Jest to również pomieszczenie bez barier (obok 

znajduje się również toaleta dla niepełnosprawnych).  

Pomieszczenie 108 zostało przeznaczone na kaplicę ekumeniczną, której wyposażenie 

zostało uzgodnione przez kierowników trzech sekcji teologicznych (ewangelickiej, 

prawosławnej i starokatolickiej) w porozumieniu ze zwierzchnikami Kościołów Ewangelicko-

Augsburskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Kościoła 

Polskokatolickiego w RP i samorządem studenckim.  

Na drugim piętrze znajduje się sala Samorządu Studenckiego o powierzchni 14,40 m2 oraz 

pomieszczenie socjalne, dodatkowo na pierwszym i drugim piętrze znajdują się automaty 



Załącznik nr 2 wykaz materiałów uzupełniających 6.  
Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których 
odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informacja o bibliotece 

i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych 
 

 3 

z napojami ciepłymi i zimnymi kanapkami i przekąskami. Do dyspozycji studentów 

i pracowników jest znajdujący się na parterze bar, oferujący zestawy obiadowe ze zniżką 25%. 

Do dyspozycji kadry Wydziału Teologicznego pozostają trzy pokoje sekcyjne usytuowane 

na pierwszym piętrze: Sekcji Teologii Ewangelickiej (118), Sekcji Teologii Prawosławnej 

(119) i Sekcji Teologii Starokatolickiej (120). Każdy z pokoi został wyposażony w szafki 

dostępne dla pracowników Wydziału Teologicznego poszczególnych sekcji, stół i krzesła, 

szafy i witryny przeznaczone do organizacji Podręcznych Bibliotek Sekcyjnych.  

 

II Biblioteka 

Biblioteka Uczelni składa się z czytelni z otwartym dostępem do części zasobów 

bibliotecznych (księgozbiór podręczny) o powierzchni 239 m2, pomieszczenia do pracy 

grupowej (14 m2), pomieszczenia biurowego (19 m2) i magazynu książek o powierzchni 

122 m2. 

Czytelnia została wyposażona w 39 miejsc siedzących, 4 stanowiska komputerowe 

do korzystania z baz danych oraz katalogu biblioteki. Czytelnicy mają stały dostęp 

do szerokopasmowego Internetu bezprzewodowego oraz gniazd elektrycznych i internetowych 

do podłączenia komputerów. W czytelni gromadzone są czasopisma krajowe i zagraniczne oraz 

księgozbiór podręczny druków zwartych z wolnym dostępem do półek.  

Biblioteka posiada kartkowe katalogi książek i czasopism: alfabetyczny, rzeczowy – 

działowy oraz komputerowy katalog druków zwartych. Prace związane z nowoczesnym 

wyposażeniem biblioteki naukowej, w pełni dostosowanej do wymagań nowoczesnej pracy 

naukowej, są na ukończeniu.  

Gromadzenie zbiorów odbywa się drogą zakupów i darów pochodzenia krajowego 

i zagranicznego. Jedną z pierwszych instytucji zagranicznych wspomagających bibliotekę 

i zaopatrujących w niezbędne książki i czasopisma teologiczne jest Hilfserk der Evangelischen 

Kirchen der Schweiz – Organizacja Pomocy Międzykościelnej Kościołów Ewangelickich 

w Szwajcarii. HEKS pomaga bibliotece już ponad 50 lat. Dzięki współpracy międzyuczelnianej 

z Uniwersytetem w Bonn biblioteka otrzymuje cenne książki. Liczne dary książkowe płyną 

również z Evangelische Verlagsanstalt (Lipsk). Współpracujemy także z krajowymi 

bibliotekami naukowymi szkół wyższych wymieniając nieodpłatnie swoje czasopisma i druki 

zwarte, w tym z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziałem Teologicznym 

Uniwersytetu Opolskiego, Instytutem Teologicznym w Przemyślu, Wydziałem Teologicznym 
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Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we 

Wrocławiu. Biblioteka ChAT prowadzi ponadto działalność w zakresie wymiany informacji 

naukowej. 

Z ciekawszych i cenniejszych pozycji, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej 

ChAT można wymienić wszystkie dzieła Marcina Lutra (61 wol.) oraz Corpus Reformatorum 

(85 wol.). Cenną kolekcję stanowi 176 starodruków, w tym Biblia w tłumaczeniu Marcina Lutra 

z roku 1555. 

Według stanu na 31.12.2021 r. księgozbiór liczy:  

- druki zwarte - 41296 wol.  

- czasopisma krajowe - 4705 wol.; 230 tytułów;  

- czasopisma zagraniczne - 2988 wol.; 172 tytułów;  

Biblioteka prenumeruje 17 tytułów czasopism zagranicznych, w tym 12 czasopism z zakresu 

teologii oraz 62 tytuły czasopism krajowych, w tym 27 tytułów z zakresu teologii; 35 tytułów 

z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej i psychologii. Czasopisma teologiczne zawierają 

publikacje dotyczące szeroko pojmowanej teologii (m.in. Historii Kościoła, Teologii 

pastoralnej, Katechetyce; Teologii duchowości; Teologii dogmatycznej; Teologii 

ekumenicznej, Fundamentologii i Religiologii, Teologii moralnej, itp.). Wśród nich znajdują 

się w również periodyki wydawane przez oficjalne organy Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Prawosławnego, Polskokatolickiego w RP itd.  

Wśród przykładowych czasopism krajowych z zakresu teologii dostępnych w czytelni 

Biblioteki ChAT można wymienić: Biblioteka Kaznodziejska; Cerkiewny Wiestnik; Elpis; 

Jednota; Mariawita; Odrodzenie i Reformacja w Polsce; Rodzina; Ruch Biblijny i Liturgiczny; 

Studia z Prawa Wyznaniowego; Verbum Vitae; Vox Patrum; Zwiastun Ewangelicki oraz 

Roczniki Teologiczne KUL. 

Wśród przykładowych czasopism zagranicznych z zakresu teologii dostępnych w czytelni 

Biblioteki ChAT można wymienić: Archiv für Reformationsgeschichte; Evangelische 

Theologie; Göttinger Predigtmeditationen; Jahrbuch der Religionspädagogik; Jahrbuch für 

Liturgik und Hymnologie; Lutherjahrbuch; Luther. Zeitschrift der lutherischen Gesellschaft; 

Mission Jahrbuch; Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie; 

Religious Education; Zeitschrift für Evangelische Ethik; Zeitschrift für Pädagogik und 

Theologie; Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft; Zeitschrift für Neutestamentliche 

Wissenschaft.  
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W 2000 roku w bibliotece uruchomiony został komputerowy program biblioteczny MAK, 

a po zakupie w 2003 r. oprogramowania MAK WWW udostępniono katalog biblioteczny 

w Internecie. W 2016 r. wdrożony został program biblioteczny KOHA, dzięki któremu, 

użytkownicy biblioteki zyskali szereg nowych udogodnień: możliwość zdalnej rezerwacji 

materiałów bibliotecznych do wypożyczenia, zdalnego przedłużania terminów zwrotów 

materiałów bibliotecznych, elektronicznego (e-mail) powiadomienia o terminach zwrotu 

materiałów bibliotecznych poprzez biblioteczny system komputerowy.  

Dotychczas skomputeryzowano 18420 druków zwartych oraz utworzono własną bazę, która 

zawiera:  

- prace licencjackie - 3034 rekordów;  

- prace magisterskie - 2795 rekordów; 

- prace końcowe (studia podyplomowe) - 457 rekordów; 

- prace doktorskie i habilitacyjne - 353 rekordów; 

- prace badawcze - 218 rekordów. 

Biblioteka ChAT udostępnia również studentom i pracownikom ChAT naukowe bazy 

czasopism książek (Elsevier, Ebsco, Nature i Science, SCOPUS, Springer, Web of Science, 

Wiley) w ramach licencji krajowej finansowanej przez MEiN. Od 2021 r. użytkownicy 

biblioteki ChAT mogą także korzystać z 3168 książek znajdujących się w elektronicznej bazie 

Ibuk Libra. Ponadto w bibliotece funkcjonuje darmowa wypożyczalnia ACADEMICA, która 

umożliwia zapoznanie się ze zbiorami cyfrowymi Biblioteki Narodowej. ACADEMICA 

pozwala na dostęp do 3 570 493 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również 

najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. 

Od 2015 r. Biblioteka ChAT organizuje wspólnie Wydziałem Teologicznym i Nauk 

Społecznych ChAT comiesięczne spotkania z cyklu „Wieczory z pasją”, na które zapraszani są 

goście ze świata nauki, kultury i mediów. Tematyka spotkań koresponduje z ofertą edukacyjną 

uczelni. „Wieczory z pasją” integrują studentów, wykładowców, absolwentów i sympatyków 

ChAT. 

W 2018 r. biblioteka zainicjowała akcję „Zaadoptuj książkę”. Jej celem jest 

popularyzowanie książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj 

dalej”. Dzięki tej inicjatywie książki, których tematyka wykracza poza profil zbiorów 

Biblioteki ChAT, a także dublety i druki zbędne mogą znaleźć nowych czytelników. Projekt 

„Zaadoptuj książkę” pozwala dzielić się książkami, stwarza możliwość wymiany na inne, daje 
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szansę czytania tym, których nie stać na zakup książek, powoduje, że książki są w ciągłym 

obiegu. 

Biblioteka ChAT posiada własną stronę na Instagramie. 


