1.

Dokumenty Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej
(UKZJK):
1.1. Dokument powołania UKZJK
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG została powołana przez
Rektora PG na mocy Pisma Okólnego nr 18/2012 z 1 października 2012 r.
Na kadencję 2016-2020 Rektor PG powołał komisję w składzie osobowym określonym Pismem
Okólnym nr 28/2016 z 24 października 2016 r., przy czym na przestrzeni kadencji nastąpiły
zmiany w składzie osobowym.
1.2. Skład osobowy UKZJK w roku akademickim 2019/2020
UKZJK w roku akademickim 2019/2020 liczyła 21 członków. W Komisji pracowali:
przewodniczący, po jednym przedstawicielu z każdego wydziału i centrum dydaktycznego,
dwóch studentów, doktorant, interesariusz zewnętrzny, pracownicy Działu Zarządzania
Jakością, Działu Kształcenia oraz Biura Karier.
Zmiany w składzie UKZJK w roku akademickim 2019/2020 zostały wprowadzone Pismem
Okólnym Rektora PG nr 2/2020 z 13 stycznia 2020 r.

2.

Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2019/2020:
2.1. Liczba odbytych posiedzeń
W roku akademickim 2019/2020 UKZJK obradowała 5 razy:
I posiedzenie UKZJK, 10.10.2019 r.
II posiedzenie UKZJK, 14.11. 2019 r.
III posiedzenie UKZJK, 16.01.2020 r.
IV posiedzenie UKZJK – webinarium, 06.04.2020 r.
V posiedzenie UKZJK – w trybie hybrydowym (na miejscu i zdalnie), 18.06.2020 r.
Każde posiedzenie zostało udokumentowane notatką służbową, do której dołączono listy
obecności oraz załączniki. Dokumenty te są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością oraz
w dedykowanym e-kursie pt. UKZJK 2019-2020, do którego dostęp mają tylko członkowie
Komisji.
2.2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2019/2020 i realizacja zadań
UKZJK przyjęła harmonogram działań na rok akademicki 2019/2020 podczas posiedzenia
UKZJK w dniu 10.10.2019 r. (załącznik nr 1).
Działania wymienione w następujących zadaniach harmonogramu:




1, 2a, 6, 8a, 8b – zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami,
3, 4, 5 – zostały zrealizowane częściowo,
2b, 2c, 7 – nie zostały zrealizowane.

Harmonogram prac uległ znacznej modyfikacji z uwagi na sytuację pandemiczną. Pojawiły się
nowe zadania o wyższych priorytetach niż zakładane wcześniej. W związku z tym UKZJK będzie
dyskutować nad potrzebą kontynuacji częściowo zrealizowanych i niezrealizowanych zadań
oraz ewentualnym ich uwzględnieniem w harmonogramie prac UKZJK w roku akademickim
2020/2021.
2.3. Opracowane akty wewnętrzne PG w roku akademickim 2019/2020:
 Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2020 z 13 stycznia 2020 r. w sprawie:
zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 Pismo Okólne Rektora PG nr 23/2019 z 1 lipca 2019 r. w spr. weryfikacji antyplagiatowej prac
dyplomowych.
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2.4. Opracowane lub zmodyfikowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane:
 Procedura nr 3 – Weryfikacja antyplagiatowa,
 Procedura 4 – Ankieta oceny nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia
dydaktyczne na PG przez studentów,
 Procedura nr 9 – System oceniania stopnia opanowania efektów uczenia się,
 Procedura nr 10 – Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
3.

Informacja o powołanych zespołach roboczych w ramach UKZJK, o ich działaniach i efektach:
Zgodnie z § 4 ust. 1. punkt 4 Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
na Politechnice Gdańskiej, UKZJK powołuje, w porozumieniu z rektorem, komisje oraz zespoły
eksperckie oraz powierza im zadania z określeniem terminów realizacji.
W roku akademickim 2019/2020 UKZJK powołała 3 zespoły robocze:
 nr 1/2020 – zespół redakcyjny zeszytu naukowego nr 7 w serii „Jakość kształcenia”,
 nr 2/2019 – zespół ds. zmiany rozwiązań organizacyjnych w zakresie kształcenia na odległość,
 nr 1/2019 – zespół ds. zmiany procedury nr 9 „System oceniania osiągnięć w zakresie efektów
kształcenia”.
Zakończył również pracę zespół:
 nr 5/2018 – zespół redakcyjny zeszytu naukowego nr 6 w serii „Jakość kształcenia”.
Każde spotkanie zostało udokumentowane notatką służbową oraz listą obecności, które są dostępne
w Dziale Zarządzania Jakością.
Informacje o pracach zespołów roboczych zestawiono w dokumencie Raport dotyczący pracy
zespołów powołanych w ramach UKZJK (załącznik nr 2).

4.

Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie:
Zgodnie z procedurą nr 2 z 23 stycznia 2013 r. Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany UKZJK
przyjmuje i rozpatruje wnioski potrzeby wprowadzenia zmiany w zakresie jakości kształcenia.
W roku akademickim 2019/2020 UKZJK przyjęła 20 wniosków. Kontynuowane były również prace
nad wnioskami z wcześniejszych lat.
Zgłoszone wnioski wraz z dokumentacją są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.
Informacje o realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia
w dokumencie Raport dotyczący realizacji wniosków (załącznik nr 3).

5.

zmiany

zestawiono

Akredytacje oraz certyfikacje instytucjonalne i programowe przyznane w roku akademickim
2019/2020
5.1. Międzynarodowe akredytacje i certyfikacje
Nazwa akredytacji

Rodzaj akredytacji

Uczelnia/Wydział/Kierunek

Data przyznania

ECTN – Eurobachelor Certification

programowa

WCh

20.01.2020 r.

ECTN – Euromaster Certification

programowa

WCh

20.01.2020 r.

ECTN – Chemistry Doctorate
Eurolabel Certification

programowa

WCh

20.01.2020 r.

KAUT

programowa

Architektura

24.04.2020 r.

Akredytacje te były możliwe dzięki dofinansowaniu MNiSW, pozyskanemu w ramach projektu
pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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5.2. Akredytacje programowe PKA dla kierunków studiów:

6.

Kierunek studiów

Poziom studiów

Ocena

Data uchwały PKA

Technologia chemiczna

I i II stopnia studiów

pozytywna

21.05.2020 r.

Nanotechnologia

I i II stopnia studiów

pozytywna

12.12.2019 r.

Informatyka

I i II stopnia studiów

pozytywna

12.12.2019 r.

Automatyka i robotyka

I i II stopnia studiów

pozytywna

12.12.2019 r.

Fizyka techniczna

I i II stopnia studiów

pozytywna

14.11.2019 r.

Inne działania projakościowe:
6.1. Opracowanie dokumentu „Propozycje realizacji zajęć laboratoryjnych, które nie mogą zostać
przeprowadzone w zaplanowanym terminie” i przekazanie go do władz Uczelni i jednostek.
6.2. Opracowanie zmiany sposobu realizacji procesu ankietyzacji oceny nauczycieli przez studentów
poprzez umożliwienie oceniania wybranych nauczycieli, tzw. ankietyzacja ze wskazania, która
pozwala ograniczyć liczbę wysyłanych ankiet do studentów o 50%. Rozwiązanie to zostało
wdrożone do Moja PG w semestrze letnim 2019/2020. WEiA skorzystał z tej możliwości.
6.3. Prace nad zmianą procedury nr 3 „Weryfikacja antyplagiatowa”, w tym powołanie koordynatorów
jednostek, wprowadzenie wewnętrznych progów w analizie podobieństw – nieukończone.
6.4. Analiza praktyk procesu dyplomowania na różnych wydziałach pod kątem wyznaczania
terminów obron i przyjmowania dokumentów, w tym raportów JSA.
6.5. Udział przewodniczącego i członków UKZJK w przygotowaniach raportów samooceny
i wizytacjach zespołów akredytacyjnych krajowych i zagranicznych.
6.6. Aktualizacja stron Internetowych Jakość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej:
 http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia,
 https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/education-quality.

7.

Sprawozdania roczne Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) i Komisji
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrach Dydaktycznych (KZJK):
Sprawozdania roczne wydziałowych i działających w centrach komisji ds. zapewnienia jakości
kształcenia zostały przekazane do Działu Zarządzania Jakością i są umieszczone na stronach
internetowych wydziałów i centrów dydaktycznych.
Sprawozdania zawierają następujące dokumenty i informacje:
1) dokument powołania WKZJK/KZJK na kadencję 2016-2020 (jeśli były zmiany w stosunku do
poprzedniego roku akademickiego, tj. 2018/2019),
2) skład osobowy WKZJK/KZJK w roku akademickim 2019/2020 (jeśli były zmiany w stosunku do
poprzedniego roku akademickiego, tj. 2018/2019),
3) harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim 2019/2020 i informacje
o ich realizacji.
4) opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2019/2020, tj.:
 liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań,
 informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach,
 informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie,
 opracowane akty wewnętrzne wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia,
 opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia,
 inne działania projakościowe wydziału/centrum uznane za istotne, w tym: akredytacje,
projekty.
5) Podsumowanie ankietyzacji – frekwencja, wyniki, wnioski dotyczące:
 ankiety oceny nauczyciela akademickiego,
 ankiety oceny przedmiotu/modułu.
6) Specjalne przedsięwzięcia z uwagi na ograniczenia w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej
tym wirusem (COVID-19).
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7) Zalecenia WKZJK/KZJK do doskonalenia WSZJK.
Dane liczbowe opisujące ilościowo działania WKZJK i KZJK, odpowiednio na wydziałach i w centrach
dydaktycznych, na podstawie danych przekazanych przez jednostki oraz w oparciu o dane z systemu
Moja PG, zestawiono w tabelach w załącznikach nr 4 i 5.
8.

Wskazania UKZJK do doskonalenia jakości kształcenia w roku 2020/2021:
1) poprawa jakości prowadzenia zajęć zdalnych – zewnętrzne, śródokresowe monitorowanie zajęć
(bez angażowania nauczycieli),
2) usprawnienia w realizacji nauczania zdalnego – umożliwienie pracy w grupach (zwłaszcza
w czasie zajęć z języków obcych), zwiększenie zaangażowania studentów, poprawa
komunikacji, likwidowanie barier technicznych np. przez przeszkolenie nauczycieli,
3) zmiany w procesie realizacji praktyk, uwzględniające ograniczenia mające na celu zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianie się
choroby COVID-19,
4) zaniechanie zbędnej wysyłki ankiet oceniających przedmiot/moduł, w sytuacji, gdy wyniki tej
ankiety nie podlegają dalszej analizie lub stworzenie dedykowanej komórki analizującej wyniki
tej ankiety.

Spis załączników
1. Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2019/2020 i jego realizacja.
2. Raport dotyczący pracy zespołów roboczych i oceniającego w ramach UKZJK w roku akademickim
2019/2020.
3. Raport dotyczący realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany w roku akademickim
2019/2020.
4. Zestawienie danych liczbowych dotyczących działań WKZJK i KZJK w roku akademickim 2019/2020.
5. Zestawienie danych liczbowych dotyczących ankietyzacji na wydziałach i w centrach dydaktycznych w roku
akademickim 2019/2020.
Sprawozdanie opracowali: dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. uczelni, dr inż. Agnieszka Lendzion.
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Załącznik nr 1
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2019/2020 i jego realizacja
Zadanie

Planowany termin realizacji

Realizacja zadania

październik 2019 r.

Zrealizowane

październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Zrealizowane

październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Niezrealizowane

maj 2020 r.

Niezrealizowane

3. Aktualizacja Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia.

październik 2019 r. – styczeń 2020 r.

Zrealizowane częściowo

4. Ukończenie prac nad wnioskami potrzeby zmiany z ubiegłych lat

październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Zrealizowane częściowo

5. Działania bieżące w zakresie realizacji wniosków dotyczących zgłoszonych potrzeb zmian.

na bieżąco

Zrealizowane częściowo

6. Aktualizacja/modyfikacja procedur

na bieżąco

Zrealizowane

7. Organizacja VIII otwartego seminarium "Dzień Jakości na PG".

maj 2020 r.

Niezrealizowane

8. Działania bieżące:
a. dostosowania aktów wewnętrznych PG dotyczących USZiDJK do aktualnych wymogów
prawnych,

na bieżąco

Zrealizowane

na bieżąco

Zrealizowane

1. Analiza sprawozdań rocznych komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia.
2. Ukończenie wybranych zadań z roku akademickiego 2018/2019, w tym:
a. uproszczenie systemu ankietyzacji (oceny NA przez studentów),
b. uproszczenie ankiety oceny przedmiotu/modułu,
c.

wydanie referatów wygłoszonych na VII uczelnianym seminarium projakościowym w
Zeszytach Naukowych PG w serii Jakość Kształcenia.

b. wyznaczenie zespołów roboczych/oceniających i ich zadań w zakresie bieżącego
monitorowania oraz doskonalenia jakości kształcenia.
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Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Raport dotyczący pracy zespołów roboczych i oceniającego w ramach UKZJK w roku akademickim 2019/2020
Lp.

Nazwa zespołu roboczego
UKZJK

Data/nr
powołania

Skład zespołu roboczego

Zadanie

Termin
realizacji
zadania

Wykonanie

1.

Zespół redakcyjny zeszytu
naukowego nr 7 w serii „Jakość
kształcenia”

16.01.2020
Nr 1/2020

1. dr inż. Beata Majkowska-Marzec
2. mgr Kazimierz Rozwadowski
3. mgr inż. Marta Jankowska

Redakcyjne opracowanie
Zeszytu Naukowego PG nr 7
w serii „Jakość kształcenia”

-

Niezrealizowane

2.

Zespół ds. zmiany rozwiązań
organizacyjnych w zakresie
kształcenia na odległość na PG

Nr 2/2019

1.
2.
3.
4.

doc. A. Dąbrowicz-Tlałka
mgr inż. A. Krysiak
dr hab. inż. P. Zima, prof. uczelni
dr hab. inż. T. Korol, prof. uczelni

Opracowanie rozwiązania
organizacyjnego w zakresie
kształcenia na odległość na PG

14.11.2019

Przeprowadzono analizę stanu
przedmiotów z wykazanym e-learningiem.
Przygotowano projekt arkusza hospitacji
e-zajęć i karty e-kursu.

1.
2.
3.
4.
5.

prof. dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
prof. dr hab. inż. W. Bartoszek
Benedykt Bela
mgr inż. A. Krysiak
w konsultacji z: dr hab. inż. T. Korol, prof. uczelni

Zmiana treści i aktualizacja
procedury nr 9

27.02.2020

Procedura nr 9 - System oceniania stopnia
opanowania efektów uczenia się

Redakcyjne opracowanie
Zeszytu Naukowego PG nr 6
w serii „Jakość kształcenia”

10.12.2019

Zeszyt Naukowy PG nr 6 w serii „Jakość
kształcenia”

3.

Zespół ds. zmiany procedury nr 9
„System oceniania osiągnięć w
zakresie efektów kształcenia”.

Nr 1/2019

4.

Zespół redakcyjny zeszytu
naukowego nr 6 w serii „Jakość
kształcenia”

11.10.2018
Nr 5/2018

1. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
2. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG
3. mgr inż. Marta Jankowska, DZJ
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Załącznik nr 3
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Raport dotyczący realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany w roku akademickim 2019/2020
WNIOSKI, które wpłynęły w roku akademickim 2017/2018
Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

1

1/2018

Pozytywna

2

6/2018

3

10/2018

Lp.

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

29.01.2018

Oficjalne tłumaczenie stopni, tytułów i
stanowisk na jęz. ang.

Adm.

Pozytywna

22.03.2018

Indywidualnie uzgadniane tematy prac
dyplomowych widoczne na listach
wolnych tematów

Pozytywna

07.06.2018

Zamiana ZR 2/2011 w spr.
wprowadzania regulaminu odbywania
praktyk zawodowych PG

Etap realizacji

Wykonanie

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji

Zarządzenie aktualizujące anglojęzyczną
terminologię na PG, w tym nazewnictwo
stanowisk, jest w przygotowaniu.

St.

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji

Z uwagi na różnice w wydziałowych procedurach
dyplomowania nie zostało ustalone ujednolicone
stanowisko dla całej PG.
Ponadto ze względu na niższy priorytet wniosku,
zgłoszenie pozostaje otwarte.

Adm.

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji

Wzór umowy o praktyki wraz z umową
powierzenia danych osobowych, przygotowany
na potrzeby realizacji wniosku nr 7/2019, został
zatwierdzony przez radcę prawnego PG i
przekazany na Wydział Chemiczny, a w razie
potrzeby innych zainteresowanych na PG jest
udostępniany.
Zarządzenie Rektora PG nr 2/2011 nie zostało
jeszcze zmienione.

Etap realizacji

Wykonanie

W trakcie
realizacji

UKZJK zdecydowała o usunięciu obowiązku
umieszczania w streszczeniu pracy dyplomowej
dziedziny nauki i techniki wg OECD. Wymaga to
zmiany zarządzenia.

* NA – nauczyciel akademicki, St. – student/doktorant, Adm. – pracownik administracji, In. – inni interesariusze

WNIOSKI, które wpłynęły w roku akademickim 2018/2019
Lp.
4

Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

2/2019

Pozytywna

21.01.2019

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

Dziedzina nauki i techniki – zgodnie z
wymogami OECD – w streszczeniu
pracy dyplomowej

Adm.

W trakcie realizacji
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Załącznik nr 3
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

5

8/2019

Pozytywna

1.03.2019

Kara za odstąpienie od umowy

NA

6

11/2019

Pozytywna

31.05.2019

Uproszczenie procesu aktualizacji kart
przedmiotów w Moja PG

7

12/2019

Pozytywna

31.05.2019

8

13/2019

Pozytywna

12.09.2019

9

14/2019

Pozytywna

15.09.2019

Lp.

Etap realizacji

Wykonanie

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji

NA

26.02.2020

Zamknięte
zrealizowane

Uproszczenie procedury nr 9

NA

27.02.2020

Zapewnienie realizacji §12 (punkt 1)
Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r.
w sprawie studiów oraz regulacji
pozwalających na zautomatyzowanie
prawidłowego rozliczania e-zajęć
Projektowanie uniwersalne –
konsorcjum 3 wydziałów PG

NA

14.11.2019

Zamknięte
zrealizowane
Zamknięte
zrealizowane

Wniosek dotyczy niepodjęcia studiów przez
osoby przyjęte na studia niestacjonarne.
Zgłoszenie wymaga przygotowania stanowiska
prawnego oraz ewentualnych zmian
w regulaminie studiów.
Dodano możliwość edytowania kart przedmiotów
przez nauczycieli bez angażowania w ten proces
koordynatorów ECTS.
Procedura nr 9 - System oceniania stopnia
opanowania efektów uczenia się
Zweryfikowano poprawność rozliczenia e-zajęć.
Uwagi zostały przekazane do jednostek.

NA

26.10.2020

Zamknięte
niezrealizowane

Zgłoszenie zostało przedstawione członkom
UKZJK do przekazania do władz wydziałów.

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

Etap realizacji

Wykonanie

Zmiana skali w pytaniu nr 2 w
elektronicznej ankiecie oceniającej
przedmiot/moduł
Określenie minimalnej liczby słów w
recenzji prac dyplomowych

Adm.

20.11.2019

Zamknięte
zrealizowane

CUI wprowadziło korektę w skali oceniania w
elektronicznej ankiecie.

NA

19.11.2019

Zamknięte
niezrealizowane

UKZJK podtrzymała decyzję Senackiej Komisji
ds. Kształcenia o ograniczeniu do 150 znaków
(długość 1 zdania).

WNIOSKI, które wpłynęły w roku akademickim 2019/2020
Lp.

Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

10

15/2019

Pozytywna

16.10.2019

11

16/2019

Pozytywna

12.11.2019
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do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

12

17/2019

Pozytywna

31.10.2019

Procedura dyplomowania –
niezgodność systemu z wydziałową
procedurą dyplomowania

NA

13

18/2019

Pozytywna

04.11.2019

Poprawa działania elektronicznego
formularza recenzji

14

1/2020

Pozytywna

20.11.2019

15

2/2020

Pozytywna

20.11.2019

16

3/2020

Pozytywna

17

4/2020

18

Etap realizacji

Wykonanie

14.11.2019

Zamknięte
zrealizowane

NA

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji

Zmiana określenia „Przedmioty do
wyboru” w katalogu ECTS
Przeniesienie pojemników na śmieci
sprzed pawilonu 73

NA

W trakcie realizacji

NA

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji

14.01.2020

Informacja z Moja PG o zbliżającym się
terminie recenzji

NA

28.01.2020

Zamknięte
niezrealizowane

Pozytywna

21.01.2020

NA

W trakcie realizacji

5/2020

Pozytywna

28.02.2020

Blokada wymiany recenzenta w module
eNauczyciel w Moja PG
Przygotowanie portalu „Praktyki PG”

NA

W trakcie realizacji

19

6/2020

Pozytywna

4.06.2020

Elektroniczne oświadczenie dyplomanta

Adm.

W trakcie realizacji

20

7/2020

Pozytywna

4.06.2020

Adm.

19.06.2020

21

8/2020

Pozytywna

4.06.2020

Wydruk pracy dyplomowej przez
Dziekanat
Tematy pracy dyplomowych bez
wskazywania kierunku

Adm.

5.08.2020

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
Zamknięte
zrealizowane
Zamknięte
niezrealizowane

UKZJK zdecydowała o dodaniu opisu w
procedurze nr 3 o rozdzieleniu procesu
wewnętrznego i ostatecznego zatwierdzania
raportu antyplagiatpwego:
Procedura nr 3 z 14.11.2019 r.
Weryfikacja antyplagiatowa.
UKZJK zaleciła uszczegółowienie opisu realizacji
dyplomowania na WCh w wewnętrznej
procedurze wydziałowej.
Wniosek został uznany za zasadny, a zgłoszenie
zostało przekierowane 7 listopada 2019 r. do CUI
celem poprawienia działania rozwiązania
elektronicznego.
Wniosek przekazany do realizacji do CUI w dniu
21.02.2020 r.
Wniosek nie dotyczy jakości kształcenia, ale z
uwagi na zasadność treści został przekazany do
decyzji kanclerza PG i dalszego monitoringu WA.
Termin przesyłania recenzji ustala każdy wydział.
Nie ma możliwości powiązania terminu
recenzowania z terminem wgrania, sprawdzenia
w JSA. CUI odrzuciło wniosek.
Zgłoszenie zostało przekazane do CUI w dniu
4.02.2020 r.
Zgłoszenie zostało przekazane do analizy i
realizacji do CUI w dniu 4.08.2020 r.
Zgłoszenie zostało przekazane do CUI w dniu
18.06.2020 r.
CUI udostępniło możliwość pobierania i wydruku
pliku PDF pracy dyplomowej.
UKZJK zaopiniowała wniosek negatywnie.
Decyzja została przekazana do CUI.
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Lp.

Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

22

9/2020

Pozytywna

15.06.2020

Zmiany kart przedmiotów w sem. letnim
2019/2020

NA

23

10/2020

Pozytywna

16.06.2020

Elektroniczne zawiadomienia – Osiedla
Studenckie

24

11/2020

Pozytywna

16.06.2020

25

12/2020

Pozytywna

26

13/2020

27

14/2020

Etap realizacji

Wykonanie

10.2020

Zamknięte
zrealizowane

Adm.

3.08.2020

Zamknięte
niezrealizowane

Tłumaczenie Regulaminu studiów
podyplomowych

NA

23.07.2020

Zamknięte
zrealizowane

16.06.2020

Tłumaczenie umów dotyczących
studiów podyplomowych

NA

23.07.2020

Zamknięte
zrealizowane

Pozytywna

22.06.2020

Zmiany w Regulaminie studiów
podyplomowych, kursów

NA

23.07.2020

Zamknięte
zrealizowane

Pozytywna

23.06.2020

Zatwierdzanie tematów prac
dyplomowych i cofanie tematów do
korekty

NA

W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji

Zmiany w kartach przedmiotów i Moja PG
(umożliwienie nauczycielom wskazywania
e-kursów w kartach przedmiotów) zostały
wprowadzone.
Zgłoszenie zostało przekazane do CUI w dniu
24.06.2020 r. CUI odrzuciło wniosek w dniu
3.08.2020 r.
Zarządzenie Rektora PG nr 50/2020 z 23 lipca
2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora
PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie:
Regulaminu studiów podyplomowych, kursów
dokształcających i szkoleń prowadzonych na PG
oraz przyjęcia jego wersji anglojęzycznej.
Zarządzenie Rektora PG nr 50/2020 z 23 lipca
2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora
PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie:
Regulaminu studiów podyplomowych, kursów
dokształcających i szkoleń prowadzonych na PG
oraz przyjęcia jego wersji anglojęzycznej.
Wzory umów o warunkach pobierania opłat na
studiach podyplomowych dostępne są na stronie:
https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studia/studiapodyplomowe-kursy-szkolenia/studiapodyplomowe.
Zarządzenie Rektora PG nr 50/2020 z 23 lipca
2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora
PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie:
Regulaminu studiów podyplomowych, kursów
dokształcających i szkoleń prowadzonych na PG
oraz przyjęcia jego wersji anglojęzycznej.
Wniosek został uznany za zasadny, wymaga
dalszej pracy i ustaleń z wydziałami i CUI.
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do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
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Lp.

Nr
wniosku

Opinia
UKZJK

Data
zgłoszenia

Temat wniosku

Zgłaszający*

Termin realizacji
zadania

28

15/2020

Pozytywna

3.07.2020

Informacja o dyscyplinie na dyplomie

Adm.

W trakcie realizacji

29

16/2020

Pozytywna

30.07.2020

Zmiany w Moja PG – recenzja i
propozycje dyplomów

NA

W trakcie realizacji

* NA – nauczyciel akademicki, St. – student/doktorant, Adm. – pracownik administracji, In. – inni interesariusze
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Etap realizacji

Wykonanie

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji

Wniosek przekazany do Działu Kształcenia
w dniu 3.07.2020 r.
Zgłoszenie składa się z 4 wniosków.
Pierwszy wniosek, stanowiący powielenie
wniosku nr 3/2020, został odrzucony.
Pozostałe będą stanowić zagadnienia dla pracy
UKZJK w semestrze zimowym 2020/2021.

Załącznik nr 4
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Zestawienie danych liczbowych dotyczących działań WKZJK i KZJK w roku akademickim 2019/2020
Przedstawiciel w WKZJK

Działania WKZJK

Wydz.

Liczba
członków
WKZJK

studentów

doktorantów

interesariuszy
zew.

Arch.

11

1

1

1

Chem.

9

1

1

ETI

10

1

EiA

9

FTiMS

Zespoły
robocze

Wnioski potrzeby
wprowadzenia
zmiany

1

5

1

2

0

2

0

2

0

5

3

0

2

6

0

0

2

1

1

1

2

0

1

0

0

1 wakat

1

3

3

0

2

6

0

1

1

1

2

3

0

1

0

0

8

2

1

1

4

4

0

0

1

0

13

1

1

1

1

4

0

0

3

0

Zespoły
robocze

Wnioski potrzeby
wprowadzenia
zmiany

Liczba spotkań
WKZJK

zrealizowane

niezrealizowane
lub zaplanowane
na przyszły rok ak.

w realizacji
lub na bieżąco

w zespołach
roboczych

7

0

1

3

4

1

1

6

1

1

1

10

bez wskazania

bez wskazania

16+3
wakaty

2 wakaty

Mech.

11

OiO
ZiE

ILiŚ

Przedstawiciel w KZJK

Działania KZJK

Liczba
członków
KZJK

studentów

doktorantów

interesariuszy
zew.

JO

12

1

0

NMiKnO

11

1

SA

4

0

Centr.

Liczba spotkań
KZJK

0

0
0

zrealizowane

niezrealizowane
lub zaplanowane
na przyszły rok ak.

w realizacji
lub na bieżąco

2

14

0

7

5

1

0

5

13

0

1

9

0

0

4

10

0

1

4

0
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Załącznik nr 5
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2019/2020

Zestawienie danych liczbowych dotyczących ankietyzacji na wydziałach i w centrach dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
(na podstawie danych z jednostek i systemu Moja PG)
Ankietyzacja nauczyciela akademickiego

Ankietyzacja przedmiotu/modułu

Jednostka
organizacyjna

Semestr zimowy 2019/2020

Semestr letni 2019/2020

Semestr zimowy 2019/2020

Semestr letni 2019/2020

WA

> 20%

-

-

> 20%

WCh

> 20%

> 20%

> 20%

> 20%

WETI

< 20%

< 20%

< 20%

< 20%

WEiA

> 20%

-

-

WFTiMS

> 20%

> 20%
ankietyzacja ze wskazania
(ocenionych 52 nauczycieli)
-

-

-

WILiŚ

> 20%

< 20%

-

-

WM

> 20%

-

-

-

WOiO

> 20%

> 20%

-

-

elektroniczna (jęz. polski) > 20%,
elektroniczna (jęz. angielski) < 20%,
papierowa > 20%

elektroniczna (jęz. polski) > 20%,
elektroniczna (jęz. angielski) < 20%

< 20%

-

WZiE
CSA

> 20%

> 20%

> 20%

> 20%

Łącznie PG
(wysłanych ankiet)

271 995

166 253

48 139

37 392

Zwrotność dla PG

60 903
(22,39%)

30 714
(18,47%)

11 598
(24,09%)

8 669
(23,18%)
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