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INFRASTRUKTURA NIEZBĘDNA DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA
1. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach nieruchomości stanowiącej własność Uczelni od

1999 roku.

2. Siedziba Uczelni to nieruchomość przy ul. Warszawskiej 3 B w Rykach (budynek dydaktyczny
(główny) oraz pawilon) o pow. 3506,00 m² w tym: budynek dydaktyczny o pow. użytkowej
3.371,00 m² w tym pow. dydaktyczna – 1509 m², pow. biurowa 574.10 m², pow. pomocnicza
1287,31 m²- budynek pomocniczy o pow. użytkowej 135,00 m² w którym mieści się siedziba
Samorządu Studenckiego, oraz organizowany według potrzeb punkt małej gastronomi.

3. Infrastrukturę informatyczną Uczelni stanowi Elektroniczny Program Zarządzania Uczelnią razem
z warsztatem techniczno-informatycznym, oraz nowoczesna struktura elektronicznego
wspomagania procesu dydaktycznego i administracyjnego.

4. W budynku dydaktycznym mieści się między innymi 3 sale komputerowe po 15 stanowisk. Każda
pracownia posiada własną sieć komputerową, podłączoną do centralnych serwerów Uczelni.
Komputery w pracowniach mają zainstalowane licencjonowane systemy operacyjne. Uczelnia
posiada własne połączenie światłowodowe z Siecią Operatorów telekomunikacji oraz
zintegrowaną infrastrukturę informatyczną podłączoną do sieci o przepustowości do 200 Gb bez
limitu. Szerokopasmowe łącze internetowe pozwala na szybki, nieograniczony dostęp do
Internetu z dowolnego komputera w Uczelni. Pracownicy są wyposażeni w telefony komórkowe
które widnieją na stronie internetowej jako numery stacjonarne. Każdy pracownik może w
godzinach pracy wykorzystywać telefon służbowy z dowolnego miejsca w tym z miejsca
zamieszkania.

5. Uczelnia ma 21sal dydaktycznych w których jednorazowo mieści się 1200 studentów w tym jedna
aula na 230 miejsc i dwie sale po 120 miejsc oraz pomieszczenia obsługi administracyjnej:
rektoratu, dziekanatu, archiwum, biblioteki wraz z czytelną.

6. Budynek jest w całości wentylowany i częściowo klimatyzowany.

7. Budynek spełnia wszelkie warunki przystosowania do edukacji w zakresie BHP, Ppoż a przede
wszystkim wymagane obecnie standardy Unii Europejskiej, w tym warunki niezbędne do
swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych (np. na wózku inwalidzkim) na terenie całej
uczelni. Umożliwiają to odpowiednie podjazdy, winda, specjalistycznie wyposażona toaleta oraz
zamontowane poręcze. Wymagają

8. Biorąc pod uwagę dokumentację potwierdzającą bieżący stan posiadanych pomieszczeń,
dostosowanie ich do specyfiki planowanych zajęć, stan techniczny i estetyczny oraz realizowany
przez Uczelnię na bieżąco proces uzupełniania wyposażenia dydaktycznego w nowoczesny
sprzęt audiowizualny i komputerowy, należy stwierdzić, że baza dydaktyczna umożliwia
prawidłową realizację celów kształcenia.


