Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 15/2013
z 10 czerwca 2013 r.
w sprawie: Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Ksiąg Jakości
Kształcenia na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia
w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
Na podstawie art. 66. ust. 2 pkt. 3a) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 pkt. 1.8 uchwały Senatu PG
nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, mając na uwadze
cele i zadania Politechniki Gdańskiej w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości
kształcenia, zarządzam co następuje:

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

§1
Wprowadzam Uczelnianą Księgę Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, stanowiącą
załącznik nr 1 do zarządzenia.
Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej swym zakresem obejmuje
ogólny opis Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na
Politechnice Gdańskiej oraz procedury, dokumenty i formularze dotyczące procesu
kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice
Gdańskiej.
Jest ona dokumentem nadrzędnym w stosunku do Ksiąg Jakości Kształcenia
prowadzonych na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia
prowadzonych w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej, a także innych
dokumentów związanych z nimi.
Nadzór nad Uczelnianą Księgą Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej,
w szczególności nad aktualizacją aktów prawnych, sprawuje pełnomocnik rektora
ds. jakości kształcenia, powoływany przez Rektora PG na okres kadencji władz Uczelni.
§2
Zobowiązuję dziekanów do wprowadzenia Ksiąg Jakości Kształcenia na wydziałach
Politechniki Gdańskiej oraz dyrektorów centrów dydaktycznych do wprowadzenia Ksiąg
Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz
Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są spójne z treścią
Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie
uwzględniają specyfikę, odpowiednio, wydziałów i centrów dydaktycznych PG.
Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej powinny
być przygotowane zgodnie ze szczegółowym opisem przygotowanym przez Uczelnianą
Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych Politechniki
Gdańskiej powinny być przygotowane zgodnie ze szczegółowym opisem,
przygotowanym przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
1

5.

Nadzór nad Księgami Jakości Kształcenia, prowadzonymi na wydziałach Politechniki
Gdańskiej oraz Księgami Jakości Kształcenia, prowadzonymi w centrach dydaktycznych
Politechniki Gdańskiej, w szczególności nad aktualizacją uregulowań prawnych na
wydziałach i w centrach, sprawują, odpowiednio, pełnomocnicy dziekana ds. jakości
kształcenia oraz pełnomocnicy dyrektora centrum ds. jakości kształcenia, powoływani na
okres kadencji władz Uczelni.

§3
Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Księgi Jakości Kształcenia
prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia
prowadzone w centrach dydaktycznych są istotnym narzędziem Uczelnianego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, mają charakter
jawny, są publikowane na stronach internetowych PG, wydziałów i centrów dydaktycznych,
a dane w nich zawarte podlegają bieżącej aktualizacji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor PG

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,
prof. zw. PG
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WSTĘP
Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej jest narzędziem
Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK), który
został przyjęty na posiedzeniu Senatu PG na mocy uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII
z dnia 21 listopada 2012 r., zwanej dalej Uchwałą.
Zgodnie z Uchwałą, Uczelniana Księga Jakości Kształcenia swym zakresem obejmuje
procedury, dokumenty i formularze dotyczące procesu kształcenia oraz zasad monitorowania
i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej.
Nadzór nad Uczelnianą Księgą Jakości Kształcenia sprawuje pełnomocnik rektora
ds. jakości kształcenia, powoływany przez rektora PG na okres kadencji władz Uczelni.
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1.

PREZENTACJA UCZELNI

1.1.

Historia

Politechnika Gdańska (PG) jest najstarszą i największą uczelnią techniczną Polski
Północnej.
Historia Politechniki Gdańskiej sięga początku XX wieku, kiedy to 6 października
1904 roku rozpoczęła działalność Królewsko-Pruska Wyższa Szkoła Techniczna (Königliche
Preussische Technische Hochschule), powołana przez władze Rzeszy Niemieckiej. Była to
pierwsza szkoła akademicka w Gdańsku, której zadaniem było szerzenie wiedzy technicznej
na terenie Prus Zachodnich i Pomorza.
Od samego początku mieściła się ona w pięknych i wspaniale zachowanych do dzisiaj
budynkach projektu Alberta Carstena, wzniesionych w latach 1900-1904. Były to: Gmach
Główny, Gmachy Chemii i Elektrotechniki oraz Laboratorium Maszynowe
z charakterystyczną wieżą ciśnień. W pierwszych latach swojej działalności Uczelnia
przeznaczona była dla 600 studentów, jednak w planach przewidywano rozbudowę
umożliwiającą przyjęcie 1000 studentów.
Po I Wojnie Światowej, w wyniku traktatu wersalskiego, Gdańsk uzyskał status
Wolnego Miasta. Spór o Uczelnię między Polską a Gdańskiem zakończył się 27 lipca 1921
roku przekazaniem Uczelni Wolnemu Miastu Gdańsk.
Po 1921 roku, tj. w czasach Wolnego Miasta Gdańska, liczba studentów wzrosła
i wynosiła około 1600. Ogółem do roku 1945 immatrykulowano około 16 000 studentów. Nie
znamy dokładnej liczby Polaków studiujących w przedwojennej Uczelni, określa się ją jako
rzędu 1200. Po II Wojnie Światowej, 24 maja 1945 roku, Dekretem Krajowej Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej utworzono polską uczelnię państwową – Politechnikę
Gdańską. Chociaż dekret przewidywał utworzenie 4 wydziałów, utworzono ich sześć,
a mianowicie: Architektury, Budowy Okrętów, Chemiczny, Elektryczny, Inżynierii Lądowej
i Wodnej oraz Mechaniczny. Już w kwietniu 1945 roku przystąpiono do odbudowy
zniszczonych i wypalonych budynków uczelni. Pracownicy i studenci pracowali przy
odbudowie, a równocześnie prowadzony był proces kształcenia. Uroczysty, pierwszy wykład
prof. I. Adamczewskiego rozpoczął w dniu 24 października 1945 roku zajęcia dydaktyczne.
W pierwszym roku naukę podjęło 1647 studentów. Kadrę dydaktyczną stanowili przede
wszystkim pracownicy naukowi z uczelni Lwowa, Wilna i Warszawy, w tym wielu
wybitnych profesorów. Od początku pracownicy uczelni i studenci brali czynny udział
w odbudowie odradzającego się przemysłu, przede wszystkim w szeroko rozumianej
gospodarce morskiej.
W kolejnych latach następował szybki rozwój Politechniki Gdańskiej. Wzrastała
liczba studentów i liczba nauczycieli akademickich. W latach siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia liczba studiujących na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych przekroczyła
9 tysięcy. Wybudowano nowe gmachy, wyposażono pracownie i laboratoria w nowoczesną
aparaturę. W dalszych latach w strukturze organizacyjnej Politechniki Gdańskiej dokonywano
licznych zmian. Powstawały nowe wydziały, które zmieniały nazwy, dzieliły się lub łączyły
dostosowując działalność Uczelni do bieżących potrzeb związanych z rozwojem techniki
i polskiego przemysłu.
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Obecnie w skład Politechniki Gdańskiej wchodzi dziewięć wydziałów: Architektury;
Chemiczny; Elektrotechniki i Automatyki; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Mechaniczny;
Oceanotechniki i Okrętownictwa; Zarządzania i Ekonomii oraz trzy centra dydaktyczne:
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość; Centrum Sportu Akademickiego
i Centrum Nauki Języków Obcych.
Szczegółowa historia Politechniki Gdańskiej jest zamieszczona na stronie internetowej
Politechniki Gdańskiej.
1.2.

Lokalizacja

Siedziba Politechniki Gdańskiej znajduje się w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza
11/12. Kampus PG, obejmujący budynki wszystkich wydziałów i centrów oraz budynki
techniczno-administracyjne, pokazany jest na mapie dostępnej na stronie internetowej PG.
1.3.

Status

Politechnika Gdańska jest uczelnią państwową, w pełni autonomiczną we wszystkich
obszarach swojego działania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej
dalej Ustawą. W swoich działaniach kieruje się zasadami: wolności nauczania, badań
naukowych i twórczości artystycznej, etyki i poszanowania prawa, w tym dotyczących
własności intelektualnej. Politechnika Gdańska ma samodzielność statutową.

UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Data: 2013-06-12

STRATEGIA I MISJA UCZELNI

Strona 6/37

2. STRATEGIA I MISJA UCZELNI
2.1.

Strategia

2.1.1. Wizja Uczelni
Wizja rozwoju Politechniki Gdańskiej w okresie 2012-2020 to stopniowy rozwój
Uczelni poprzez politechnikę cyfrową do Smart Politechnika. Przez SMART określa się
następujące pojęcia, pod którymi kryją się konkretne zadania:
S - strategicznie uwarunkowana – pozyskiwanie funduszy na realizację zadań
strategicznych, zgodnych z potrzebami Uczelni, z priorytetami oraz przedsięwzięciami
UE, Polski i regionu,
M - maksymalnie innowacyjna – wdrażanie nowych mechanizmów i wykorzystanie
nowych organizacji stymulujących opracowywanie rozwiązań innowacyjnych
zarówno dla PG, jak i dla regionu,
A - atrakcyjna dla wszystkich – wprowadzenie i rozwijanie form kształcenia LLL,
wykorzystanie projektowania zespołowego oraz e-learningu w programach studiów,
a także modernizacja laboratoriów dydaktyczno-badawczych i zorientowanie badań na
praktyczne zastosowania,
R - rozwijająca osobowości – zapewnianie warunków rozwoju dla wszystkich studentów,
doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników, w szczególności
tych najlepszych, stawiając im ambitne zadania i nagradzając istotne wyniki,
T - tworzona z pasją – stopniowe likwidowanie barier i utrudnień administracyjnych,
preferowanie sprawdzonych wzorców, pielęgnowanie kultury pracy i klimatu dla
innowacji.
okresy czasu
2016
Politechnika cyfrowa

2012
start

2020
Smart Politechnika

2.1.2. Obszary strategiczne
Wyróżnia się siedem obszarów strategicznych ułożonych w trzy warstwy. Dolne
(jakość, rozwój, współpraca z otoczeniem) wpływają bezpośrednio na organizację
i zarządzanie Uczelnią, warstwa środkowa przyczynia się do właściwej realizacji zadań
warstwy najwyższej (kształcenie, badania, innowacje). Warto podkreślić, że kształcenie,
badania, i innowacje stanowią tzw. trójkąt wiedzy, którego rozwój jest jednym z celów
strategicznych Unii Europejskiej.
Kształcenie

Badania

Innowacje

Organizacja i zarządzanie
Jakość

Rozwój

Współpraca
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2.1.3. Cele strategiczne Uczelni
C1 (Kształcenie): Udoskonalenie systemu studiów na Politechnice Gdańskiej poprzez
wysoką jakość kształcenia, wprowadzenie elastycznej organizacji studiów oraz
zdalnego nauczania, a także umiędzynarodowienie oferty Uczelni.
C2 (Badania): Wprowadzenie mechanizmów wspomagających rozwój badań, rozwój
naukowy nauczycieli akademickich, oraz wzrost efektywności studiów doktoranckich,
w celu polepszenia pozycji Uczelni i wydziałów w ocenie parametrycznej.
C3 (Innowacje): Tworzenie sprzyjających warunków dla innowacji oraz wykorzystanie
rozwiązań innowacyjnych na rzecz rozwoju Uczelni i regionu.
C4 (Organizacja i Zarządzanie): Dopasowanie struktury organizacyjnej do efektywnego
realizowania zadań strategicznych oraz sprawne zarządzanie zasobami Uczelni w celu
zapewnienia wysokiej skuteczności w osiąganiu założonych celów.
C5 (Jakość): Realizacja zadań projakościowych, istotnie oddziaływujących na możliwości
rozwojowe Uczelni.
C6 (Postęp): Wdrożenie mechanizmów zapewniających rozwój Uczelni we wszystkich
podstawowych rodzajach działalności w zależności od jej aktualnego stanu
i uwarunkowań zewnętrznych.
C7 (Współpraca): Rozwój form współpracy wewnątrzuczelnianej w celu zapewnienia
spójności działań Uczelni oraz zewnętrznej, dla uznania w środowisku społecznogospodarczym i na arenie międzynarodowej.
2.2.

Misja

Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju
gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy, prowadzenie badań naukowych
na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata oraz
realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych wspomagających przemiany cywilizacyjne
i wzbogacanie kultury, a w szczególności nauki i techniki.
Głównym celem Politechniki Gdańskiej jest dążenie do rozwoju Uczelni jako
nowoczesnego uniwersytetu technicznego i cenionego ośrodka opiniotwórczego, a także
inicjatora oraz realizatora wielu przedsięwzięć i zadań innowacyjnych. Politechnika Gdańska
powinna sprostać wymogom konkurencji i wykorzystać szanse rozwojowe dostępne na rynku
globalnym. Powinna także sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować zamierzone spójne
cele, skorelowane z ambicjami zawodowymi pracowników i jak najlepszymi aspiracjami
studentów.
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3.

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

3.1.

Akredytacje kierunków studiów przyznane przez Państwową Komisję
Akredytacyjną i instytucjonalne przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną

Politechnika Gdańska zgodnie z wytycznymi Ustawy i obowiązującymi
rozporządzeniami ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego poddawana jest cyklicznym
ocenom akredytacyjnym. W latach 2006-2011 w procesie akredytacji Państwowej Komisji
Akredytacyjnej (obecnie zwanej Polską Komisją Akredytacyjną) 20 kierunków uzyskało
oceny pozytywne, a 2 kierunki oceny wyróżniające.
W 2012 r. trzy wydziały PG: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej, uzyskały w zakresie oceny instytucjonalnej ocenę pozytywną Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.
3.2.

Międzynarodowe certyfikaty

Politechnika Gdańska działając w trosce o jakość i umiędzynarodowienie kształcenia
wprowadziła i stosuje od 2000 r. Europejski System Transferu Punktów (ECTS, z ang.
European Credit Transfer System). Jest on stosowany w szkołach wyższych Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego i obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces
Boloński.
Politechnika Gdańska uzyskała międzynarodowe wyróżnienie, a mianowicie certyfikat
ECTS LABEL wydany z dniem 20 października 2011 r. Oznacza, że Uczelnia została
włączona do prestiżowego grona europejskich szkół wyższych, które dbają o jakość
kształcenia, przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Najważniejszym celem
certyfikacji jest ułatwienie studentom mobilności, tak aby student mógł odbywać część
studiów po za swoją macierzystą uczelnią, bez straty i obawy o uznawalność okresu nauki
w innym kraju.
Politechnika Gdańska znalazła się w gronie uczelni, których dyplomy ukończenia
studiów na Wydziale Architektury uznawane są w państwach Unii Europejskiej (UE),
Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG) i Konfederacji Szwajcarskiej (KSz).
Uznawalność kwalifikacji, których poświadczeniem jest dyplom ukończenia studiów
na kierunku „architektura i urbanistyka”, realizowanych na Wydziale Architektury
Politechniki Gdańskiej, wydana została na podstawie zgodności obowiązującego programu
studiów z dyrektywą 2005/36/EC, zgodnie z wpisem do Oficjalnego Dziennika Unii
Europejskiej. Uznawalność kwalifikacji absolwentów kierunku „architektura i urbanistyka”
jest bezterminowa i umożliwia absolwentom podjęcie pracy w państwach UE, EOG i KSz.
3.3.

Deklaracja Rektora i Senatu o wdrażaniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Rektor Politechniki Gdańskiej deklaruje wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia
Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice
Gdańskiej, co znalazło wyraz w Uchwale oraz zostało zadeklarowane w misji i strategii
Uczelni.
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Zakresy zadań i kompetencji

Organami decyzyjnymi PG w sprawach zapewnienia i doskonalenia jakości
kształcenia na szczeblu ogólnouczelnianym PG, wchodzącymi w strukturę Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia PG są:
1. prorektor właściwy ds. jakości kształcenia,
2. pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.
Zgodnie z Uchwałą, do ich kompetencji należy podejmowanie działań na rzecz
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na PG.
3.4.1. Kompetencje i zadania prorektora właściwego ds. jakości kształcenia
Prorektor właściwy ds. jakości kształcenia (w kadencji 2012-2016 Prorektor
ds. Rozwoju i Jakości) zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 24/2012 z dnia 3 września
2012 r. w sprawie kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016:
1) koordynuje opracowanie, wdrożenie i monitoring systemów jakości w zakresie:
kształcenia, nauki i organizacji;
2) opracowuje system i nadzór nad badaniem losów absolwentów;
3) koordynuje założenia i nadzór nad wprowadzeniem e-Księgi jakości kształcenia
na wydziałach w Uczelni;
4) opracowuje i wdraża system ocen nauczycieli akademickich;
5) opracowuje i wdraża system ocen pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi;
6) koordynuje utworzenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
7) koordynuje prace Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
8) śledzi realizację strategii Uczelni;
9) opracuje wytyczne dla wydziałów;
10) monitoruje przestrzeganie i ewentualnie modyfikuje Kodeks Etyki;
11) koordynuje we współpracy z władzami i administracją Uczelni, komisjami senackimi
i rektorskimi działania na rzecz porządkowania:
 przepisów i procedur wewnątrz uczelnianych,
 wymaganych nowelizacji Statutu PG, regulaminów, zarządzeń oraz innych
wewnątrz uczelnianych aktów prawnych,
 procedur postępowania administracyjnego,
 działań wzmacniających organizację Uczelni.
3.4.2. Kompetencje i zadania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia zgodnie z Uchwałą:
1) pełni funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia (UKZJK),
2) formułuje zadania dla Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia,
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3) analizuje sprawozdania Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
(WKZJK) i Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia działających w centrach
dydaktycznych (KZJK),
4) formułuje wnioski z działania UKZJK dotyczące działań naprawczych
i doskonalących,
5) przedstawia raz w roku sprawozdanie obejmujące działania i efekty funkcjonowania
USZiDJK na posiedzeniu Senatu (październik lub listopad).
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3.5. Zakres i sposób funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

UWARUNKOWANIA
ZEWNĘTRZNE

KSZTAŁCENIE

Krajowe i międzynarodowe
akty prawne
monitorowanie

Opracowanie programów
kształcenia dla studiów
wyższych
(I i II stopnia)

Opracowanie programów
kształcenia dla studiów
doktoranckich
(III stopnia)

Opracowanie programów
kształcenia dla studiów
podyplomowych

Opinie interesariuszy
zewnętrznych,
potrzeby rynku pracy
Rekrutacja

Realizacja procesu kształcenia (organizacja i prowadzenie zajęć)

USZiDJK
Strategia i misja PG,
polityka jakości kształcenia

Organizacja i realizacja praktyk zawodowych

Osiąganie założonych
efektów kształcenia (zdobywanie
p. ECTS przyporządkowanych
poszczególnym modułom
w semestrze)

Interesariusze wewnętrzni

Zasoby kadrowe,
materialne i finansowe

Badania naukowe,
poziom naukowy Uczelni

Organizacja i realizacja mobilności studentów
oraz

oraz

Organizacja i realizacja praktyk zawodowych
(zajęcia dydaktyczne)
Organizacja i realizacja mobilności doktorantów

monitorowanie,
doskonalenie
Procedura uzyskania kwalifikacji I i II stopnia
Procedura uzyskania kwalifikacji III stopnia
Procedura uzyskania kwalifikacji podyplomowych

Wsparcie naukowe,
dydaktyczne i materialne

System informacyjny

ABSOLWENT
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KSZTAŁCENIE

Proces kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzony jest zgodnie
z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice
Gdańskiej, Regulamin studiów doktoranckich i Regulamin studiów podyplomowych oraz
zgodnie z zarządzeniami i pismami okólnymi rektora. Prowadzenie zajęć dydaktycznych
przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zajęć dla wszystkich form studiów.
4.1.

Efekty kształcenia

Podstawą budowania programów kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich
i podyplomowych są efekty kształcenia zatwierdzane odpowiednimi uchwałami Senatu PG.
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, efekty kształcenia muszą być opisane w kategoriach
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
4.2.

Studia wyższe I i II stopnia

Studia wyższe I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w formie
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Przebiegają zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniach MNiSW i uchwałami Senatu PG oraz zarządzeniami rektora PG.
4.2.1. Rekrutacja
Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na
Politechnice Gdańskiej są określane corocznie uchwałą Senatu PG dotyczącą zasad przyjęć
kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
na Politechnice Gdańskiej na dany rok akademicki. Zgodnie z ww. zasadami osoba, która
spełnia warunki rekrutacji na studia na PG może zostać przyjęta.
Na Politechnice Gdańskiej przeprowadza się dodatkowe egzaminy wstępne
na kierunku „architektura i urbanistyka” w związku z koniecznością sprawdzenia
predyspozycji do podejmowania studiów na tym kierunku. Egzamin ten nie dotyczy
przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.
W zakresie kształcenia na studiach wyższych stacjonarnych (oba poziomy) PG oferuje
szeroki wybór kierunków studiów. W roku akademickim 2011/2012 kandydat miał
do wyboru 33 kierunki studiów I stopnia, w tym 29 kończących się uzyskaniem tytułu
zawodowego inżyniera oraz inżyniera architekta dla kierunku „architektura i urbanistyka”,
a także 4 kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata; 30 kierunków studiów II
stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera oraz
magistra inżyniera architekta dla kierunku „architektura i urbanistyka”.
Na PG, w ramach oferty stacjonarnych studiów wyższych, kandydat może podjąć
również studia I i II stopnia na kierunkach prowadzonych wspólnie przez kilka wydziałów,
nazywanych studiami międzywydziałowymi oraz studia I stopnia prowadzone przez kilka
uczelni, nazywane studiami międzyuczelnianymi. W roku akademickim 2011/2012 były
oferowane jako międzywydziałowe 3 kierunki studiów, a jako międzyuczelniane 1 kierunek
studiów.
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W zakresie kształcenia na niestacjonarnych studiach wyższych PG oferuje
kandydatom studia I i II stopnia. W roku akademickim 2011/2012 kandydat miał do wyboru
10 kierunków studiów I stopnia i 10 kierunków studiów II stopnia.
Studia stacjonarne i niestacjonarnie I stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu
zawodowego licencjata trwają 6 lub 7 semestrów, minimalna liczba punktów, które student
musi zgromadzić wynosi 180 ECTS.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu
zawodowego inżyniera, licencjata lub inżyniera architekta na kierunku „architektura
i urbanistyka” trwają 7 lub 8 semestrów, minimalna liczba punktów, które student musi
zgromadzić wynosi 210 ECTS.
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu
zawodowego magistra, magistra inżyniera (magistra inżyniera architekta na kierunku
„architektura i urbanistyka”) trwają 3 lub 4 semestry, minimalna liczba punktów, które
student musi zgromadzić wynosi 90 ECTS.
Większość realizowanych na Politechnice Gdańskiej kierunków studiów należy
do obszaru nauk technicznych (na studiach I stopnia 22 kierunki, a na studiach II stopnia
17 kierunków). W roku akademickim 2011/2012 liczba kierunków z innych obszarów
i kierunków międzyobszarowych wynosiła: dla studiów I stopnia 11, a dla studiów II stopnia
8. W przypadku studiów międzyobszarowych, umożliwiających uzyskanie tytułu
zawodowego inżyniera, jako odniesienie przyjęto efekty kształcenia prowadzące do uzyskania
kompetencji inżynierskich.
4.2.2. Szkolenia nowoprzyjętych studentów
Studenci bezpośrednio po podjęciu studiów na Politechnice Gdańskiej zobowiązani są
do uczestnictwa w cyklu szkoleń z zakresu:







internetowej platformy Student – zapoznanie studentów z częścią systemu eDziekanat,
z którego będą korzystać przez cały okres studiowania na Politechnice Gdańskiej;
kompetencji informacyjnych – kurs z kompetencji informacyjnych realizowany
on-line;
podstaw normalizacji – kurs z podstaw normalizacji realizowany on-line;
BHP – szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
pierwszej pomocy – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
prawa i obowiązków studenta – szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenckich
organizowane przez Samorząd Studentów w porozumieniu z Parlamentem Studentów
RP.

4.2.3. Efekty kształcenia na studiach wyższych
Podstawą budowania programów kształcenia na studiach wyższych są efekty
kształcenia określone uchwałami Senatu PG. Przy tworzeniu koncepcji kształcenia komisje
programowe danego kierunku studiów biorą pod uwagę:


przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia
określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U.
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Nr 179, poz.1065) oraz wskazanie odpowiednich dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, do których odnosić się będą efekty kształcenia,
zgodność profilu kształcenia oraz formy studiów z przyjętymi efektami kształcenia
oraz wskazanymi przez jednostkę dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi,
do których odnoszą się efekty kształcenia,
zgodność koncepcji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów z misją
i strategią rozwoju Uczelni i wydziału,
udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji
kształcenia,
programowe usytuowanie koncepcji kształcenia w obszarach kształcenia oraz
dziedzinach i dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia,
uwzględnienie w koncepcji kształcenia potrzeb rynku pracy.

W określaniu efektów kształcenia komisje programowe dla danego kierunku biorą
pod uwagę kierunkowe efekty wzorcowe określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia
4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
4.2.4. Programy kształcenia i plany studiów
Programy kształcenia i plany studiów dla każdego kierunku, specjalności, poziomu
kształcenia oraz formy studiów tworzone są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
MNiSW i uchwałą Senatu PG nr 383/2011 w sprawie ustalenia wytycznych rad wydziałów
dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Są one uchwalane przez Radę Wydziału
po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, interesariuszy
zewnętrznych, Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (zespół uczelniany), a następnie
akceptowane przez prorektora właściwego ds. kształcenia.
W ramach planu studiów poszczególnych poziomów kształcenia mogą być określone
przedmioty wspólne dla kierunku studiów, przedmioty wspólne dla specjalności oraz profili
dyplomowania. Tryb wyboru przez studentów profilu dyplomowania (studia I stopnia),
specjalności lub kierunku dyplomowania (studia II stopnia) oraz kryteria kwalifikacji
określają zasady wydziałowe, które uwzględniają specyfikę danego wydziału.
W planach studiów wyodrębnione są przedmioty do wyboru przez studenta,
w wymiarze określonym w obowiązujących aktach prawnych. Tryb wyboru przedmiotów
oraz kryteria kwalifikacji określają zasady wydziałowe, które uwzględniają specyfikę danego
wydziału.
Zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 20/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. na Politechnice
Gdańskiej obowiązuje jednolity wzór karty przedmiotu. Sposób i tryb realizacji modułu
kształcenia określa prowadzący moduł, a zatwierdza kierownik jednostki. Nauczycielem
odpowiedzialnym za moduł jest osoba wyznaczona przez kierownika jednostki.
4.2.5. System oceniania studentów
Okresem rozliczeniowym dla studentów jest semestr. Zaliczanie przez studentów
kolejnych semestrów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów
(ECTS). Warunki rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy określa Regulamin stacjonarnych
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i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Liczba punktów ECTS
przypisanych poszczególnym modułom kształcenia określona jest w programie studiów.
Zasady zaliczenia modułów kształcenia są podawane do wiadomości studentów
w ciągu 10 dni od rozpoczęcia działań dydaktycznych i są określone w kartach
poszczególnych modułów kształcenia przygotowywanych przez nauczycieli akademickich
odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć. Zasady te podlegają weryfikacji, np. w wyniku
wniosków z hospitacji zajęć oraz semestralnych ankiet studenckich. Wnioski z tych działań
przekazywane są zainteresowanym nauczycielom akademickim oraz ich przełożonym.
Okres przechowywania prac studenckich z danego semestru, tzw. prac kontrolnych
ze sprawdzianów, kolokwiów, egzaminów oraz sprawozdań z laboratoriów i z projektów,
przez nauczycieli akademickich i doktorantów określa Regulamin stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.
Zasady zaliczania semestrów przez studentów uczestniczących w programach
wymiany międzynarodowej są zgodne z odpowiednimi umowami międzynarodowymi.
Zaliczanie semestrów przez studentów uczestniczących w programach wymiany krajowej
i zagranicznej odbywa się w ramach systemu ECTS.
4.2.6. Praktyki studenckie
Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z Regulaminem stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej i Regulaminem odbywania
praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Za ich organizację odpowiadają wydziałowi
pełnomocnicy ds. praktyk studenckich. Czas trwania obowiązkowych praktyk studenckich
jest określony w programie studiów. Zasady oraz formy odbywania praktyk i ich zaliczania są
zapisywane w wydziałowych regulaminach praktyk zawodowych. Wydziały w zakresie
praktyk zobowiązane są:




określić cel praktyk, program, liczbę punktów ECTS, zasady zaliczenia, terminy
odbywania praktyk,
przygotować umowy z instytucjami przyjmującymi na praktyki,
opracować system kontroli nad procesem realizacji praktyk.

4.2.7. Projekt inżynierski, praca licencjacka, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Zasady dyplomowania są zgodne z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej oraz rozporządzeniem MNiSW z dnia 14
września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Szczegółowe zasady realizacji procesu dyplomowania na poszczególnych wydziałach
Uczelni, wynikające ze specyfiki danego wydziału, zawarte są w procedurach wydziałowych.
Zakres wydziałowej procedury dyplomowania obejmuje proces dyplomowania studentów
wszystkich poziomów i form studiów prowadzonych przez dany wydział. Procedura określa
zasady wydawania i zatwierdzania tematów projektów inżynierskich, prac licencjackich, prac
dyplomowych magisterskich oraz sposób realizacji projektu inżynierskiego, pracy
licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej.
Zasady wydawania i zatwierdzania tematów projektów inżynierskich, prac
licencjackich, prac dyplomowych magisterskich określają:
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tryb sporządzenia oferty tematów projektów inżynierskich, prac licencjackich, prac
dyplomowych magisterskich na wydziale, w tym tryb kreowania tematu przy
współudziale studenta,
sposób podania tematów do wiadomości studentom i wyboru tematu przez studenta,
sposób wyznaczenia lub wyboru kierującego pracą i zatwierdzania tematu pracy dla
danego studenta.

Sposób realizacji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej
magisterskiej określa:







zakres obowiązków w odniesieniu do wykonawcy projektu inżynierskiego, pracy
licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej i kierującego pracą pracownika
naukowo-dydaktycznego,
zasady przyjmowania projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej
magisterskiej,
zasady opracowania oceny i recenzji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej,
pracy dyplomowej magisterskiej,
tryb i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego,
formę archiwizacji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej
magisterskiej,
sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Termin złożenia projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej
magisterskiej przez studenta określa Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
wyższych na Politechnice Gdańskiej.
Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych,
potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Wzór dyplomu określają
odrębne przepisy (zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z dnia 1 lipca
2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice
Gdańskiej). Studentom przyjętym na studia w roku akademickim 2012/2013, po ukończeniu
przez nich studiów, będą wydane uczelniane dyplomy ukończenia studiów wyższych.
Dyplom z oceną celującą, na wniosek dziekana, przyznaje rektor studentowi, który
spełnił warunki określone w Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych
na Politechnice Gdańskiej. Absolwentowi, który uzyskał dyplom z oceną celującą, rektor
przyznaje Złotą Odznakę Absolwenta Politechniki Gdańskiej.
Dyplomy ukończenia studiów II stopnia na kierunku „architektura i urbanistyka” (tytuł
zawodowy „magister inżynier architekt”) posiadają międzynarodową uznawalność
potwierdzoną wpisem do aneksu dyrektywy 2005/36/EC (publikacja w Oficjalnym Dzienniku
Unii Europejskiej).
4.3.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w formie studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych. Przebiegają zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniach MNiSW i uchwałami Senatu PG oraz zarządzeniami rektora PG.
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4.3.1. Rekrutacja
Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest posiadanie stopnia magistra lub
magistra
inżyniera
oraz
spełnienie
określonych
warunków
sformułowanych
w ogólnouczelnianym Regulaminie studiów doktoranckich, a także w regulaminach
wydziałowych.
Studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w zakresie 20 dyscyplin
naukowych, w tym dla dwóch dyscyplin w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
W roku akademickim 2011/2012 kształcenie prowadziło 8 studiów doktoranckich.
Studia doktoranckie trwają 8 semestrów. Przez dwa pierwsze semestry realizowane są
zajęcia dydaktyczne pozwalające uzyskać uczestnikom studiów 60 punktów ECTS,
a pozostałe semestry przeznaczone są na badania naukowe.
4.3.2. Programy kształcenia i plany studiów
Programy kształcenia i plany studiów na studiach doktoranckich są uchwalane zgodnie
z KRK dla Szkolnictwa Wyższego przez rady wydziałów według wytycznych Senatu PG
uchwalonych na posiedzeniu dnia 23 stycznia 2013 r.
W programie studiów zawarte są następujące moduły kształcenia:


zajęcia pozwalające zdobyć wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny
związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, są to zajęcia obowiązkowe
dla każdego uczestnika studiów doktoranckich w ramach danego studium,
 zajęcia pozwalające zdobyć wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadające
obszarowi prowadzonych badań naukowych, są to zajęcia fakultatywne rozwijające
umiejętności
doktoranta
z
zakresu
problematyki
badawczej
podjętej
w przygotowywanej pracy doktorskiej, zaliczane są do nich również staże
krótkoterminowe odbywane w innych ośrodkach badawczych a także udział
w szkoleniach i kołach naukowych,
 zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz
rozwijające kompetencje społeczne, są to zajęcia doskonalące umiejętności
dodatkowe, tzw. ”soft skills”, np. przygotowywanie wniosków grantowych,
przygotowywanie
projektów,
kosztorysowanie
projektów,
korzystanie
z literaturowych i patentowych baz danych, nowoczesne metody i techniki
prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęcia dotyczące ochrony własności intelektualnej
i patentowej, zajęcia z dyscypliny dodatkowej,
 zajęcia pozwalające zdobyć umiejętności związane z prezentacją wyników badań
naukowych, są to seminaria, efektem są publikacje naukowe, wystąpienia i doniesienia
konferencyjne,
 praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Organizację, tok studiów III stopnia oraz prawa i obowiązki doktoranta określa
Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

4.4.
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Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w trybie
niestacjonarnym. Przebiegają zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach MNiSW,
uchwałach Senatu PG, zarządzeniach rektora PG i Regulaminie studiów podyplomowych PG.
4.4.1. Rekrutacja
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia
studiów wyższych (w zależności od wymagań – inżynierskich, licencjackich lub
magisterskich na określonym kierunku studiów).
4.4.2. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Słuchaczom studiów podyplomowych, przyjętym na studia w roku akademickim
2012/2013, po ukończeniu przez nich studiów, będą wydane uczelniane świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych.
4.5.

Etyka w procesie
i podyplomowych

dydaktycznym

studiów

wyższych,

doktoranckich

Przyjęty uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. Kodeks Etyki
Politechniki Gdańskiej opisuje wartości, zasady i standardy, które odzwierciedlają wszystko
to czym od lat kieruje się wspólnota akademicka Politechniki Gdańskiej nie naruszając
niczyjego światopoglądu i wolności w zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy.
Zapisy kodeksu wynikają z przyjętych norm moralnych właściwych dla etyki
kształcenia akademickiego. Przestrzeganie kodeksu powierzone jest wszystkim uczestnikom
procesu dydaktycznego, ich wrażliwości i sumieniu.
Proces dydaktyczny opiera się na suwerenności, sumienności, wzajemnym
poszanowaniu i zaufaniu jego uczestników oraz wymaga szczególnej uczciwości i rzetelności.
Dlatego też na Politechnice Gdańskiej promowane są praktyki oparte o:





rzetelne wymagania wobec studentów,
zaangażowanie nauczycieli akademickich w proces dydaktyczny,
dążenie do zdobywania kompetencji oraz do upowszechniania wiedzy,
informowanie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz
pracowników o obowiązujących standardach postępowania, zasadach i przepisach.
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5.

ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE
DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

5.1.

Polityka kadrowa

Politechnika Gdańska zapewnia kadrę odpowiednią do potrzeb wynikających
z prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W celu realizacji
procesu kształcenia Politechnika Gdańska zatrudnia nauczycieli akademickich oraz
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W strukturze organizacyjnej
Uczelni zostały określone zasoby ludzkie. Dodatkowo sytuację kadrową każdego
z wydziałów PG określa struktura zatrudnienia danej jednostki.
Ogólne wymagania dotyczące minimum kadrowego określa Ustawa oraz
rozporządzenie MNiSW z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Zasady i metody doboru kadry naukowo-dydaktycznej do potrzeb wynikających
z prowadzonego kształcenia i badań naukowych realizowanych w jednostkach PG określa
Statut PG, w tym szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania oraz zwalniania
pracowników.
Prawidłowość powierzania kadrze naukowej zadań dydaktycznych i naukowych
określa uchwała Senatu PG nr 146/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zasad ustalania
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych
zakresem tych obowiązków. Monitorowanie polityki kadrowej dokonywane jest na wydziale
zgodnie z Uchwałą (§ 6, pkt 1.2).
Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, a tryb jej przeprowadzenia
określa Statut PG. Uchwała Senatu PG nr 142/2007/XXI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich wprowadza regulamin oceny
nauczycieli akademickich PG. Natomiast jakość wykonywanych zadań przez nauczycieli
akademickich jest oceniana poprzez anonimową Studencką Ankietę Oceny Nauczycieli
Akademickich, wprowadzoną na podstawie zarządzenia rektora PG, wypełnianą przez
studentów PG.
Istotnym elementem oceny dydaktycznego dorobku nauczyciela akademickiego jest
hospitacja zajęć. Wzór arkusza hospitacji z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych został
wprowadzony Zarządzeniem Rektora PG.
Politechnika Gdańska prowadzi politykę kadrową umożliwiającą rozwój kwalifikacji
naukowych i dydaktycznych pracowników co określa Statut PG (rozdział IV). Uczelnia
stwarza możliwości podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników
w tym wyjazdów służbowych, co zostało wprowadzone pismem okólnym rektora PG
nr 14/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wyjazdów służbowych pracowników oraz
skierowań w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Nauczyciele akademiccy wykazujący się osiągnięciami w pracy zawodowej zostają
wyróżnieni otrzymując nagrodę rektora PG zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu
rektora PG nr 8/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1
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do zarządzenia rektora PG nr 18/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny
wniosków o nagrody rektora PG za osiągnięcia naukowe, w tym i artystyczne.
Ocena efektów realizacji polityki kadrowej, w tym spójności zakresu specjalności
reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną z efektami kształcenia
określonymi dla prowadzonych w jednostce studiów oraz adekwatności liczby nauczycieli
akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny do liczby jego uczestników,
dokonywana jest na wydziałach zgodnie z Uchwałą (§ 6, pkt 1.9).
5.2.

Polityka finansowa

Politechnika Gdańska prowadzi politykę finansową zapewniającą stabilność jej
rozwoju zgodnie ze Statutem PG.
Polityka finansowa Uczelni jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
uczelni publicznych. Polityka dotyczy dotacji budżetowej (zadania związane z kształceniem
studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr
naukowych oraz utrzymaniem uczelni) oraz funduszu pomocy materialnej (zadania związane
z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w Ustawie w art. 173
ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w Ustawie w art. 199 ust.1).
Politechnika Gdańska stworzyła własny fundusz stypendialny, stanowiący element
polityki projakościowej, dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych, w tym również dla cudzoziemców.
Studia niestacjonarne prowadzone na Politechnice Gdańskiej są studiami
samofinansującymi się. Odpłatność za studia niestacjonarne została oszacowana na podstawie
kalkulacji kosztów wg wzoru obowiązującego na Uczelni. Studenci i doktoranci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu
niezadawalających wyników w nauce (kształceniu) oraz za zajęcia nie objęte planem studiów.
Opłaty są zróżnicowane w zależności od kierunku i poziomu studiów wyższych oraz
od dyscypliny naukowej na studiach doktoranckich.
Wydziały prowadzą politykę projakościową związaną z motywacją (dodatki
motywacyjne) nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów do podnoszenia
kwalifikacji naukowych oraz poziomu wykształcenia.
Ocenę polityki finansowej jednostki, tj. wydziału czy centrum, pod względem
zapewnienia realizacji jej celów strategicznych oraz osiągnięcia założonych efektów
kształcenia i stabilności rozwoju, określają wewnętrzne regulacje wydziałowe oraz
obowiązujące w centrach dydaktycznych.
5.3.

Infrastruktura

Politechnika Gdańska dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną
dostosowaną do specyfiki oferowanych studiów i zapewniającą osiąganie założonych efektów
kształcenia. Zgodnie ze Statutem PG zadaniem wydziału, jest tworzenie warunków do
prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej. Mienie wydziału stanowi
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wydzieloną część mienia Uczelni. Wydział prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu PG i zarządzeniami rektora.
Tryb postępowania, kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek
organizacyjnych w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury dydaktycznej określają
regulacje wewnętrzne wydziału.
Na stronie głównej Politechniki Gdańskiej działa interaktywna mapa kampusu
zawierająca listę budynków wraz z rozmieszczeniem sali i laboratoriów oraz informację
o dojeździe do kampusu.
Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna Uczelni obejmuje:






sale wykładowe wyposażone w multimedia,
specjalistyczne laboratoria,
Bibliotekę Główną,
obiekty sportowe,
sieć internetową.
Zaplecze dydaktyczne Politechniki Gdańskiej w liczbach:








prawie 60 ha terenów,
ponad 80 budynków,
ponad 116 tys. m2 powierzchni dydaktyczno-badawczej,
ok. 160 sal wykładowo-seminaryjnych w tym 20 audytoriów,
ok. 200 laboratoriów dydaktycznych,
ok. 65 laboratoriów komputerowych gdzie jest ok. 1500 stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu przeznaczonych dla studentów.
Politechnika Gdańska realizuje następujące inwestycje i projekty:






Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,
Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze,
Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej m.in. budowa Laboratorium
Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej,
LINTE^2 – Laboratorium INnowacyjnych TEchnologii elektroenergetycznych
i INTEgracji Odnawialnych Źródeł Energii.

Na Politechnice Gdańskiej działa najstarsza, największa, a jednocześnie
najnowocześniejsza biblioteka naukowo-techniczna na Pomorzu, która pełni usługi na rzecz
nauki i dydaktyki poprzez:








udostępnianie zasobów bibliotecznych,
wypożyczenia miejscowe i zamiejscowe,
udostępnianie informacji naukowej,
udostępnianie informacji normalizacyjnej i patentowej,
szkolenia biblioteczne,
wymianę wydawnictw z innymi uczelniami,
usługi reprograficzne.
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Baza biblioteczna obejmuje:





10 filii, 17czytelni,
425 miejsc w czytelniach,
198 komputerów z dostępem do Internetu,
1 mln 200 tys. woluminów.
Do obiektów sportowych Centrum Sportu Akademickiego PG należy zaliczyć:










kompleks basenowy (duży basen – 25 m, mały basen – 12,5 m),
halę sportową (pełnowymiarową do zespołowych gier sportowych),
salę judo,
salę aerobiku,
siłownię,
wioślarnię,
boiska,
korty tenisowe (nawierzchnia ceglasta).

Akademicka Sieć Komputerowa PG obejmuje zasięgiem całe Trójmiasto i niektóre
obszary Pomorza. Pracuje tu klaster Galera – najszybszy superkomputer w Polsce.
Teoretyczna wydajność maszyny obliczeniowej to 50 TFLOPS.
Na terenie całej Politechniki Gdańskiej udostępniony jest bezpieczny dostęp
do Internetu w postaci sieci Eduroam. Kompleksowa informatyzacja Uczelni jest realizowana
poprzez portal moja PG. Moja PG to profilowany serwis internetowy zawierający szereg
e-usług. Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do modułów eDziekanat, eStudent i eNauka,
wspierających obsługę spraw studenckich oraz skuteczne organizowanie toku studiów. Portal
oferuje elektroniczny plan zajęć z mapą kampusu, dostęp do wyników egzaminów oraz
informacje na temat praktyk, staży czy stypendiów. Dodatkowym ułatwieniem jest baza
kilkudziesięciu gotowych zaświadczeń i wydruków, a także wyszukiwarka publikacji
naukowych.
Ocena dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do profilu i rozmiarów
prowadzonego kształcenia oraz specyfiki realizowanych badań, a także ocena planów
jednostki w zakresie rozwoju tej infrastruktury dokonywana jest na każdym wydziale zgodnie
z Uchwałą (§ 6, pkt 1.12 i § 7, pkt 1.3).
Udział interesariuszy zewnętrznych w zapewnianiu dostępu do bazy o najwyższych
standardach dydaktycznych i naukowych, w tym nowoczesnych laboratoriów,
zaawansowanych technologii związanych z realizowanym kształceniem i badaniami
naukowymi zapewniony jest m. in. poprzez Konwent ustanowiony Statutem PG oraz uchwałą
Senatu PG nr 22/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Konwentu PG
w kadencji 2012/2016.
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6.

BADANIA NAUKOWE

6.1.

Powiązanie badań z ofertą kształcenia

Badania naukowe prowadzone na Politechnice Gdańskie w określonych dyscyplinach
naukowych są zbieżne obszarami kształcenia. Wyniki prac naukowo-badawczych są
przekładane na nowe treści programowe poszerzające ofertę kształcenia, a aparatura
pozyskana w czasie realizacji badań wzbogaca walory dydaktyczne stanowisk
laboratoryjnych.
Kluczowym elementem powiązań badań naukowych prowadzonych na wydziałach
z założonymi efektów kształcenia jest otwarty dostęp studentów i doktorantów
do bezpośredniego udziału w zespołach realizujących projekty badawcze. Studenci
i doktoranci mogą realizować w tych projektach różne zadania, stosownie do swoich
kompetencji i poziomu studiów, od prac o charakterze projektowo-implementacyjnym
na stopniu I, poprzez badawczo-pomiarowe na stopniu II, po badawczo-koncepcyjne
na stopniu III (zwykle silnie związane z tematyką realizowanych przewodów doktorskich).
Istotną formą wykorzystania w procesie kształcenia wyników badań naukowych
prowadzonych na wydziałach jest realizacja prac dyplomowych na studiach I i II stopnia
w tematyce zgłaszanej przez interesariuszy zewnętrznych (prace badawczo-usługowe zlecane
przez przedsiębiorców), jak też interesariuszy wewnętrznych (projekty naukowo-badawcze
NCN, NCBiR i inne prowadzone na wydziałach).
6.2.

Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach

Badania naukowe są najważniejszym elementem kształcenia doktorantów.
Podstawową formą udziału doktorantów w prowadzanych badaniach naukowych są projekty
badawcze, badawczo-rozwojowe i badawczo-wdrożeniowe realizowane przez opiekunów
naukowych lub zewnętrzne zespoły badawcze. Zakres prowadzonych badań naukowych
w ramach ww. projektów jest zgodny z tematyką rozpraw doktorskich.
Uczelnia zapewnia pełną swobodę i wsparcie dla twórczej pracy naukowej studentów
PG, w tym doktorantów, którzy mają prawo uczestniczyć w kołach naukowych działających
w obrębie Uczelni.
Efektem udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych jest autorstwo lub
współautorstwo publikacji i patentów z afiliacją Politechniki Gdańskiej, wspierane przez
system motywacyjny w postaci różnorodnych stypendiów, w przyznaniu, których decydujące
znaczenie mają mierzalne wyniki pracy naukowej.
Prawa autorskie studentów i doktorantów do efektów realizowanych projektów
badawczych są określane zgodnie z zasadami obowiązującymi na wydziałach.
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7.

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW

7.1.

Internacjonalizacja procesu kształcenia

Politechnika Gdańska podejmuje liczne działania na rzecz internacjonalizacji procesu
kształcenia. Jednostką wspierającą i uczestniczącą we wszelkich aktywnościach Uczelni
w tym zakresie jest Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej podlegający
merytorycznie prorektorowi ds. współpracy i innowacji. Do zadań Działu należy m. in.
prowadzenie pełnej obsługi pracowników, doktorantów i studentów PG kierowanych
za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przygotowanie
i finansowanie wyjazdów nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i innych
pracowników Uczelni w ramach Programu LLP ERASMUS.
Istotnym elementem umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest prowadzenie
studiów w języku angielskim. Poniżej wymieniono wydziały oferujące kształcenie w języku
angielskim w zakresie studiów wyższych:







Wydział Chemiczny – BSc in Environmental Protection and Management,
Wydział Zarzadzania i Ekonomii – BSc in Management, MA in Management,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – MSc in Electronic and
Telecommunications, MSc in Informatics, MSc in Control Engineering and Robotics
Wydział Elektrotechniki i Automatyki – MSc in Automatic Control and Robotics,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – MSc in Civil Engineering, MSc in
Environmental Engineering,
Wydział Mechaniczny – MSc in Mechanical Engineering.

W ramach działań na rzecz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku
angielskim, PG bierze udział w projekcie „Rozwój interdyscyplinarnych studiów
doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”. PG jest
członkiem konsorcjum, które na powyższe działania otrzymało środki przyznane przez
MNiSW z programu POKL. W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Maszyn Przepływowych,
PAN, a ze strony PG: Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Projekt dotyczy
doktorantów, kadry naukowo-dydaktycznej PG i PAN oraz wizytujących profesorów
z zagranicy. Priorytetowe technologie objęte projektem to:





technologie informatyczne i bioinformatyczne,
biotechnologia,
odnawialne źródła energii i ochrona środowiska,
nanomateriały i materiały nowej generacji.

Studia podyplomowe (prowadzone w języku polskim i angielskim) oferowane przez Wydział
Zarządzania i Ekonomii dotyczą następujących zagadnień:
 MBA – Sports Management,
 MBA – in Strategy Programme and Programme Management,
 MBA – Strategic Leader.

7.2.
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Podwójne dyplomowanie

Politechnika Gdańska oferuje możliwość odbycia studiów zakończonych uzyskaniem
podwójnego dyplomu:


Wydział Elektrotechniki i Automatyki zawarł umowę o podwójnym dyplomowaniu
na studiach drugiego stopnia z Blekinge Institute of Technology BTH w Karlskronie
(Szwecja).



Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zawarł umowę o podwójnym
dyplomowaniu na studiach drugiego stopnia z uczelniami: School of Computing
at Blekinge Institute of Technology (Szwecja), École Nationale Supérieure des
Télécommunications de Bretagne (Francja) i Universität Karlsruhe (Niemcy).



Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zawarł umowy o podwójnym
dyplomowaniu z Università degli Studi di Camerino (Włochy) dotyczące wspólnej
realizacji studiów drugiego stopnia na kierunku „fizyka techniczna” i z Università
degli Studi di L'Aquila (Włochy) dotyczące wspólnego utworzenia dwunarodowych
studiów na poziomie magisterskim w zakresie: mathematical modelling
in engineering: theory, numerics, applications.



Wydział Zarządzania i Ekonomii zawarł umowy o podwójnym dyplomowaniu na
studiach pierwszego stopnia z Fachhochschule Stralsund (Niemcy).



Wydział Architektury zawarł umowy o podwójnym dyplomowaniu na studiach
drugiego stopnia z Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Niemcy) i z Universidade da Beira Interior
(Portugalia).



Wydział Chemiczny oferuje studia drugiego stopnia wspólnie z École Nationale
Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (Francja).

7.3.

Programy międzynarodowe

Politechnika Gdańska jest aktywnym uczestnikiem programów międzynarodowych,
zapewniając studentom, doktorantom i pracownikom udział w ich realizacji w ramach
obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi studiami
i badaniami. Zasady kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych
i szkoleniowych określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r.
i rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz zarządzenia rektora.
Głównym programem, w którym od 1998 r. uczestniczy Politechnika Gdańska jest
LLP Erasmus. Podlega on kompetencjom prorektora ds. współpracy i innowacji,
a nadzorowany jest przez koordynatora uczelnianego. Sprawy związane z funkcjonowaniem
programu prowadzone są przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który
ściśle współpracuje z organizacją studencką Erasmus Student Network (ESN) Gdańsk.
Rocznie dzięki programowi Erasmus na studia i praktyki wyjeżdża około 400 studentów,
120 nauczycieli akademickich i 70 pracowników, a PG przyjmuje około 200 studentów
zagranicznych.
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Informacje o możliwości wyjazdów na studia w ramach LLP Erasmus publikowane są
przez poszczególne wydziały i ESN na ich stronach domowych i na tablicach ogłoszeń.
Politechnika Gdańska zawarła ponad 400 umów międzynarodowych, a ich liczba stale rośnie.
Inne programy, w których uczestniczy PG to:


Erasmus Mundus, który ma na celu: promowanie wysokiej jakości programów
studiów, stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak
i poza jej granicami; zachęcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów
i nauczycieli akademickich z całego świata do zdobywania kwalifikacji w Unii
Europejskiej oraz do przekazywania własnych doświadczeń; nawiązanie bardziej
usystematyzowanej współpracy pomiędzy uczelniami w Unii Europejskiej i krajach
trzecich oraz zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i wykładowców z Unii
Europejskiej w ramach europejskich programów studiów; zwiększenie dostępności
szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.



EMECW (Erasmus Mundus External Cooperation Window) jest to program
skierowany do uczelni europejskich oraz uczelni z państw trzecich podzielonych
na dziewięć regionów geograficznych obejmujących kraje północnej Afryki,
wschodniej Europy, Rosji, republik centralnej Azji oraz Jemenu, Iraku i Iranu.



CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) jest to
Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich.

Na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej znaleźć można
również informacje na temat oferty stypendiów zagranicznych skierowanej do studentów,
doktorantów i pracowników.
Ważnym przedsięwzięciem jest też przystąpienie Politechniki Gdańskiej w 2011 roku
do konsorcjum CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). Jest to inicjatywa
promująca zintegrowany system kształcenia inżyniera, łączący różne obszary wiedzy, w tym
nauk społecznych i zarządzania i kładący nacisk na kształtowanie właściwych postaw,
równoważnie do zdobywania niezbędnych w pracy umiejętności zawodowych.
7.4.

Krajowa mobilność studentów

7.4.1. System mobilności studentów MOSTECH
Politechnika Gdańska wdrożyła od roku akademickiego 2010/2011 system mobilności
studentów MOSTECH.
System skierowany jest do studentów polskich uczelni technicznych piątego i szóstego
semestru studiów pierwszego stopnia oraz do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego
semestru (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów drugiego stopnia.
Jego ideą jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu
Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.
Sprawy formalne i organizacyjne systemu koordynuje Biuro Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Technicznych (KAUT). Uczelnia zgłasza do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc
na poszczególne kierunki studiów na każdy rok akademicki, a także listę kandydatów
na studia odpowiednio na semestr zimowy i letni.
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Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na studia w ramach systemu MOSTECH
dostępne są na stronie internetowej: http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech.
7.4.2. Międzyuczelniane studia
Wydział Chemiczny PG realizuje unikatowe międzyuczelniane studia I stopnia
na kierunku „chemia budowlana”. Prowadzone są one w formie studiów stacjonarnych
wspólnie przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział
Chemiczny Politechniki Łódzkiej.
Studenci każdej z ww. uczelni studiują w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery
semestry według jednakowych dla trzech wydziałów planów i programów studiów. Semestr
V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych uczelniach, po jednym semestrze na każdej
z nich. Semestr VII realizowany będzie ponownie w uczelni macierzystej studenta.
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8.1.

Opieka naukowa i dydaktyczna

Merytoryczną opiekę nad działalnością Uczelni związaną z kształceniem zapewnia
przede wszystkim prorektor ds. kształcenia. Do jego zadań należą m.in. kontakty i współpraca
z Samorządem Studentów PG. Opiekę nad poszczególnymi jednostkami w zakresie polityki
naukowej i organizacji badań naukowych sprawuje prorektor ds. nauki. Do jego zadań należy
między innymi rekrutacja i nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi.
Na poziomie wydziałów wsparcie naukowe i dydaktyczne zapewniają właściwi
prodziekani.. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje
właściwa rada jednostki organizacyjnej. Na początku kariery naukowej wsparciem dla
doktorantów są opiekunowie prac doktorskich (opiekunowie naukowi), zaś po otwarciu
przewodu doktorskiego: promotorzy i ewentualnie promotorzy pomocniczy. Uczelnia
organizuje kursy pedagogiczne przygotowujące doktorantów do realizacji zajęć
dydaktycznych.
Na mocy Statutu PG i Regulaminów: stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
wyższych oraz studiów doktoranckich student ma możliwość nauki według indywidualnego
planu studiów bądź indywidualnego programu kształcenia, który zatwierdza prodziekan lub
kierownik studium doktoranckiego.
Studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mają prawo do zrzeszania się w kołach
naukowych i kształtowania ich celów na zasadach określonych Ustawą (art. 204-205 oraz
§ 13 pkt 4, oraz § 50 pkt 5).
Decyzję o rejestracji koła naukowego podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii
uczelnianego organu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Wspieranie działalności
kół naukowych polega w szczególności na wsparciu organizacyjnym i finansowym, a także
udzielaniu konsultacji prawnych, naukowych itp. Kadra naukowo-dydaktycznego zapewnia
studentom i doktorantom wsparcie w postaci udzielanych konsultacji i opieki merytorycznej
nad kołami naukowymi.
Pełny wykaz kół naukowych międzywydziałowych i wydziałowych jest dostępny
na stronie internetowej PG.
8.2.

Pomoc materialna

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Pomoc materialna udzielana jest w formie
stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów
i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych. Doktorant dodatkowo może wnioskować o zwiększenie stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i Zarządzenia Rektora.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej zawarte są
w Ustawie oraz regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
i doktorantom ustalonym przez rektora, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu
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studenckiego i uczelnianego organu samorządu doktorantów. Ustawa określa warunki, jakie
należy spełnić, aby moc ubiegać się o wymienione stypendia.
Politechnika Gdańska tworzy również własny fundusz stypendialny dla pracowników,
studentów i doktorantów. Zasady przyznawania stypendiów z tego funduszu określa osobny
regulamin zatwierdzony przez rektora.
Możliwe jest też przyznawanie stypendiów z innych, niż wymienionych powyżej,
źródeł, np. stypendiów ufundowanych przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
samorządu terytorialnego. Odbywa się to na podstawie innych szczegółowych uregulowań
prawnych.
Organy wspierające osoby niepełnosprawne

8.3.

Na Politechnice Gdańskiej został powołany pełnomocnik rektora ds. osób
niepełnosprawnych. Z myślą o edukacyjnym wsparciu dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności i osób z trudnościami w uczeniu się przygotowano stronę internetową
„Politechnika Gdańska dla Osób z niepełnosprawnością”. Umożliwia ona studentom
niepełnosprawnym dostęp do oferty dydaktycznej Uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia
ich niepełnosprawności.
Na podstawie zapisów w regulaminach studiów student lub doktorant będący osobą
niepełnosprawną ma prawo wystąpić do dziekana lub kierownika studiów o indywidualny
plan studiów.
Większość budynków Politechniki Gdańskiej (zwłaszcza te niedawno
modernizowane), a także część akademików, jest dostosowana i wyposażona w sposób
umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne ruchowo (podjazdy, windy,
toalety). Pozostałe budynki są dostosowywane w trakcie remontów i rozbudowy kampusu.
Rozwiązywanie konfliktów i pomoc psychologiczna

8.4.

Sytuacje konfliktowe na studiach wyższych I i II, doktoranckich oraz na studiach
podyplomowych mogą wystąpić w wyniku różnych zdarzeń/przyczyn i nie wszystkie dają się
przewidzieć.
Poniżej przytoczono system
skarg studentów, doktorantów i
w sytuacjach, które są możliwe
uzyskania pomocy psychologa
i pracowników PG.

rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania
słuchaczy studiów podyplomowych występujących
do przewidzenia. Przedstawiono również możliwość
i psychoterapeuty przez studentów, doktorantów

8.4.1. System rozwiązywania sytuacji konfliktowych w odniesieniu do studentów,
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
Typowe sytuacje konfliktowe w odniesieniu do studentów to:
1) Sytuacje konfliktowe student-student, student-grupa studentów, grupa studentówstudent należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:
 w danej grupie studenckiej przy udziale starosty grupy, czy przy udziale starosty
roku, czy przy udziale Wydziałowej Rady Studentów, ewentualnie przy udziale
przedstawicieli Zarządu Samorządu Studentów PG,
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 jw. z udziałem opiekuna roku, z udziałem prodziekana ds. kształcenia.
2) Sytuacje konfliktowe student-nauczyciel akademicki, grupa studentów-nauczyciel
akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Wydziałowej Rady
Studentów i prodziekana ds. kształcenia.
3) Sytuacje konfliktowe związane z przyznawaniem stypendium lub miejsca w domu
akademickim są rozwiązywane najpierw z udziałem przedstawicieli Wydziałowej
Komisji Stypendialnej i prodziekana ds. kształcenia, a jeżeli sytuacja nie zostanie
wyjaśniona, to z udziałem przedstawicieli Odwoławczej Komisji Stypendialnej
i prorektora ds. kształcenia.
4) Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków studenta/studentów zgłaszane są
do prodziekana ds. kształcenia, a następnie do Komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania
konfliktu może się odwołać do prorektora ds. kształcenia, następnie do rektora.
Typowe sytuacje konfliktowe w odniesieniu do doktorantów to:
1) Sytuacje konfliktowe doktorant-doktorant, doktorant-grupa doktorantów, grupa
doktorantów-doktorant należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:
 w danej grupie doktorantów przy udziale Samorządu Doktorantów PG,
 jw. z udziałem kierownika Studiów Doktoranckich.
2) Sytuacje konfliktowe doktorant-nauczyciel akademicki, grupa doktorantów-nauczyciel
akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Kierownika Studiów
Doktoranckich.
3) Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków doktoranta/doktorantów
zgłaszane są do kierownika Studiów Doktoranckich, a następnie do Komisji
dyscyplinarnej ds. doktorantów.
Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania
konfliktu może się odwołać do dziekana, następnie do rektora.
Typowe sytuacje konfliktowe w odniesieniu do słuchaczy studiów podyplomowych
1) Sytuacje konfliktowe słuchacz-słuchacz, słuchacz-grupa słuchaczy, grupa słuchaczysłuchacz należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:
 w danej grupie słuchaczy przy udziale Kierownika studiów podyplomowego.
2) Sytuacje konfliktowe słuchacz-nauczyciel akademicki, grupa słuchaczy-nauczyciel
akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Kierownika studiów
podyplomowego.
3) Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków słuchacza/słuchaczy zgłaszane
są do kierownika studiów podyplomowych.
Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania
konfliktu może się odwołać do dziekana, następnie do rektora.
W określonych sytuacjach konfliktowych w odniesieniu do studentów, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych strony konfliktu wymienione powyżej mogą skorzystać
z porady prawnej (Sekcja Radców Prawnych Działu Legislacji, Audytu i Bezpieczeństwa)
ewentualnie z pomocy w poradni Centrum Pomocy Psychologicznej PG.
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8.4.2. System rozpatrywania skarg studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych
System rozpatrywania skarg działa w oparciu o następujące zasady: Student składa
podanie do prodziekana ds. kształcenia lub do prorektora ds. kształcenia z opinią prodziekana
ds. kształcenia. W niektórych przypadkach podanie może być opiniowane przez określonych
nauczycieli akademickich lub samorząd studentów na wniosek studenta lub prodziekana
ds. kształcenia. Prodziekan ds. kształcenia, po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniu jej
powodów, odpowiada na podanie studenta proponując odpowiednie rozwiązanie. Jeśli student
nie zgadza się z rozwiązaniem zaproponowanym przez prodziekana może odwołać się
do prorektora ds. kształcenia, a następnie do rektora.
Doktorant składa podanie do kierownika Studiów Doktoranckich. W niektórych
przypadkach podanie może być opiniowane przez określonych nauczycieli akademickich lub
samorząd doktorantów na wniosek doktoranta lub kierownika Studiów Doktoranckich.
Kierownik Studiów Doktoranckich, po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniu jej powodów,
odpowiada na podanie doktoranta proponując odpowiednie rozwiązanie. Jeśli doktorant
nie zgadza się z rozwiązaniem zaproponowanym przez kierownika Studiów Doktoranckich
może odwołać się do dziekana, a następnie do rektora.
Słuchacz studiów podyplomowych składa podanie do Kierownika studiów
podyplomowych. W niektórych przypadkach podanie może być opiniowane przez
określonych nauczycieli akademickich lub organizacje działające na Uczelni, a także poza
Uczelnią na wniosek słuchacza lub Kierownika studiów podyplomowych. Kierownik studiów
podyplomowych, po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniu jej powodów, odpowiada
na podanie słuchacza proponując odpowiednie rozwiązanie. Jeśli słuchacz nie zgadza się
z rozwiązaniem zaproponowanym przez kierownika studiów podyplomowych może odwołać
się do dziekana, następnie do rektora.
8.4.3. Pomoc psychologa i psychoterapeuty
Uczelnia zapewnia nieodpłatną pomoc psychologa i psychoterapeuty studentom,
doktorantom i pracownikom PG w ramach działalności poradni Centrum Pomocy
Psychologicznej PG. Działa również Międzyuczelniany Punkt Konsultacyjny, w którym
dyżurują specjaliści terapii uzależnień. Konsultacje dla studentów i pracowników Uczelni
z całego Trójmiasta prowadzone są na Politechnice Gdańskiej w ramach programu pod nazwą
„Full Control". Program realizowany jest przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
a dedykowany jest właśnie środowiskom akademickim.
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9.

ORGANIZACJE STUDENCKIE I DOKTORNACKIE

9.1.

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd studentów tworzą studenci studiów wyższych I i II stopnia. Samorząd
studencki działa na podstawie Ustawy, Statutu PG i uchwalonego przez uczelniany organ
uchwałodawczy – regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu,
w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz
kompetencje. Samorząd Studentów PG prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie
spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, jest również zobowiązany do
opracowania i promowania kodeksu etyki studenta. Uczelnia zapewnia środki niezbędne do
funkcjonowania organów samorządu studentów. Zadania samorządu szczegółowo opisuje
Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.
Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów PG, reprezentującym
ogół studentów Uczelni jest Parlament Studentów PG, a pomiędzy jego posiedzeniami
Uczelniana Rada Studentów. Na poziomie wydziałów organami uchwałodawczymi są
Wydziałowe Rady Studentów, wybierane w wyborach powszechnych.
Przedstawiciele samorządu studentów uczestniczą w pracach komisji senackich,
rektorskich i dziekańskich.
9.2.

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Uczestnicy wszystkich studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię tworzą
samorząd doktorantów. Działa on na podstawie Ustawy, Statutu PG i uchwalonego
regulaminu. Zadania samorządu doktorantów są podobne do tych realizowanych przez
Samorząd Studentów.
Przedstawiciele samorządu doktorantów wchodzą w skład rad jednostek
organizacyjnych i Senatu PG. Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą uczestniczyć
w pracach komisji senackich, rektorskich i dziekańskich. Tryb wyboru przedstawicieli
samorządu i ich delegowania do komisji określa regulamin samorządu doktorantów.
9.3.

Organizacje studenckie

Studenci Politechniki Gdańskiej mają prawo do zrzeszania się w organizacjach
studenckich, zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych Ustawą
(art. 204-205 oraz § 13 pkt 4, pkt 4 oraz § 50 pkt 5). Organem rejestrującym organizacje
studenckie jest rektor. Szczegółowe wytyczne na temat tworzenia organizacji studenckich
znajdują się w regulaminie.
Wykaz organizacji studenckich działających przy Politechnice Gdańskiej jest dostępny
na stronie internetowej PG.
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INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI

10.1. Konwent Politechniki Gdańskiej
Konwent PG zrzesza 30 specjalistów, reprezentujących różne branże i urzędy.
Członków Konwentu PG powołuje rektor PG na okres kadencji władz Uczelni. Uchwałę
o powołaniu Konwentu PG w kadencji 2012/2016 (uchwała nr 22/2012/XXIII) zatwierdził
Senat PG dnia 21 listopada 2012 r.
Konwent wspiera realizację strategii rozwoju Uczelni w zmieniającym się otoczeniu
gospodarczym, w zakresie 7 obszarów, jakimi są: kształcenie, badanie, innowacje,
organizacja i zarządzanie oraz jakość, rozwój i współpraca. Spotkania konwentu odbywać się
będą co najmniej dwa razy w roku. W zależności od okoliczności przewodniczący konwentu
może wyznaczyć posiedzenie w trybie nadzwyczajnym, zaś rektor w trybie uroczystym.
10.2. Absolwenci Politechniki Gdańskiej
Zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 39/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej z dniem 1 stycznia 2013 r.
powołano Biuro Karier. Do zadań tej jednostki należy m.in. współuczestnictwo w badaniach
losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej.
Biuro Karier PG (do 21.12.2012 r. Sekcja Karier Studenckich PG) posiada certyfikat
Ministerstwa Gospodarki i Pracy potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia – jako
agencja poradnictwa zawodowego – nr certyfikatu 1691/4. Z oferty Biura Karier PG mogą
korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy.
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MONITOROWANIE
UCZELNIANEGO
I
DOSKONALENIA
JAKOŚCI
I DOSKONALENIE

SYSTEMU
ZAPEWNIENIA
KSZTAŁCENIA,
ANALIZA

11.1. Postanowienia ogólne
Uczelnia stosuje metody i działania monitorujące, mające na celu ocenę skuteczności
funkcjonowania USZiDJK, a także wyznaczanie koniecznych działań korygujących lub
zapobiegawczych nieprawidłowościom.
Podstawową formą doskonalenia USZiDJK jest ciągły nadzór prowadzony na każdym
etapie procesu kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych (rys. 10.1),
stosowany przez wszystkich uczestników procesu. Poprzez nadzór rozumie się takie działania
jak: zgłaszanie nieprawidłowości, analiza stanu i doskonalenie.
Do realizacji zadań związanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz oceną procedur
jakości kształcenia na wydziałach i w centrach dydaktycznych:
1) dziekan powołuje na okres kadencji Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia (WKZJK),
2) dyrektor centrum dydaktycznego powołuje Komisję ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia (KZJK) w centrum dydaktycznym.

Uwarunkowania
zewnętrzne
(śledzenie zmian w prawie;
pozyskiwanie opinii
interesariuszy zew.)

Proces główny
KSZTAŁCENIE

Uczelniany System
Zapewnienia
i Doskonalenia
Jakości Kształcenia

Monitorowanie prawidłowości
realizacji zadań

Czy procesy
przebiegają
prawidłowo?

NIE

Korekta działań
– doskonalenie

Określenie sposobu
i harmonogramu
wprowadzenia korekty

Rys. 10.1 Schemat ciągłego doskonalenia jakości kształcenia

Rozpoznanie problemu
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11.2. Monitorowanie zasobów i działania doskonalące
Politechnika Gdańska spełnia wymagania kadrowe do prowadzenia kształcenia
w ramach kierunków studiów zgodnie z wymaganiami ministerialnymi. Rektor corocznie
przedstawia sprawozdanie dotyczące obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.
W ramach monitorowania zasobów ludzkich analizowane są następujące wskaźniki:




liczebność kadry, z podziałem na stanowiska,
udział profesorów i doktorów habilitowanych w prowadzeniu zajęć,
liczba nauczycieli cudzoziemców na danym kierunku studiów.

Monitorowanie zasobów materialnych Uczelni obejmuje ocenę warunków
prowadzenia zajęć, wyposażenia i technicznego stanu sal przeznaczonych do prowadzenia
zajęć dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych, dostępu do zasobów
bibliotecznych, czytelni oraz ich jakości itp.
Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego realizowane jest poprzez hospitacje
zajęć oraz ankietowanie studentów i absolwentów studiów wyższych, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych. Forma oraz tryb przeprowadzania tych działań
określone są w zarządzeniach rektora oraz w procedurach: Hospitacje oraz Ankietyzacja.
Ponadto procedura Zgłaszania potrzeby zmiany pozwala wszystkim uczestnikom procesu
kształcenia na sygnalizowanie potrzeby zmiany, czy udoskonalenia istniejących procedur
i przepisów prawa wewnętrznego.
11.3. Audytowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia
Skuteczność funkcjonowania USZDJK podlega stałemu nadzorowi i kontroli przez
przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
UKZJK w ramach swojego składu powołuje Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości
Kształcenia, którym powierza określone zadania, związane z wynikami prac monitorujących.
Zadania te formułuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, a zatwierdza UKZJK.
Audyty wewnętrzne USZiDJK odbywają się na poziomie uczelnianym, wydziałowym
i w centrach dydaktycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pełnomocnika
rektora ds. jakości kształcenia. Tryb przeprowadzania audytów wewnętrznych jest określony
w procedurze Audyty wewnętrzne.
11.4.

Raporty roczne

Jednym z zadań UKZJK jest sporządzanie corocznych (lub w miarę potrzeb
wieloletnich) raportów zbiorczych obejmujących zakończony rok akademicki. W raporcie
opisywane są podejmowane działania i efekty funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
prezentuje raport na posiedzeniu Senatu PG w październiku lub w listopadzie.
Na wydziałach WKZJK oraz w centrach dydaktycznych KZJK raz w roku
przedstawiają odpowiednio na radzie wydziału i radzie centrum sprawozdanie zawierające
ocenę mijającego roku akademickiego w zakresie:
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mocnych i słabych stron odpowiednio wydziału i centrum w zakresie kształcenia
na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych, prowadzonych badań
naukowych, bazy dydaktycznej i naukowej,
planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk
niepożądanych.

Treść raportów uczelnianych, wydziałowych i centrów dydaktycznych jest jawna oraz
publikowana na stronach internetowych PG. Raporty roczne sporządzane są w celu określenia
ilościowych wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów.
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12.

WYKAZ PROCEDUR UCZELNIANYCH

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

Zgłaszanie potrzeby zmiany
Audyty wewnętrzne
Hospitacje zajęć
Studencka ankieta oceny nauczycieli akademickich
Studencka ankieta oceny przedmiotu/modułu
Ankieta oceny studiów doktoranckich
Ankieta oceny studiów podyplomowych

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora PG nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 r.

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁU ….
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk 2013 r.

Symbol graficzny
Wydziału lub
godło Uczelni

Nr
rozdz.
1

2

Nr
podr.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1

3

3.2
3.3
3.4
3.5

4

5

6

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.1
6.2
6.3
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Tytuł
PREZENTACJA WYDZIAŁU
Lokalizacja i infrastruktura
Historia
Status
MISJA, STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU
Misja i strategia Wydziału
Kierunki rozwoju Wydziału
POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Powołanie Wydziałowej Komisji do Spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia
(WKZJK)
Zakresy kompetencji wydziałowych organów decyzyjnych w sprawach
projakościowych
Prezentacja polityki jakości kształcenia na Wydziale
Akredytacje
Certyfikaty międzynarodowe
KSZTAŁCENIE I PROCES DYDAKTYCZNY
Etyka studentów i nauczycieli akademickich
Studia wyższe I i II stopnia
Studia doktoranckie III stopnia
Studia podyplomowe
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
Rekrutacja
Zajęcia dydaktyczne
Rejestracja studentów na kolejne semestry
Praktyki studenckie
Proces dyplomowania
Koła naukowe
Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego
ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO
REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH
I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Polityka kadrowa
Polityka finansowa
Infrastruktura dydaktyczna
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Symbol graficzny
Wydziału lub
godło Uczelni

Nr
rozdz.
7

8

9

10

11

12

13

Nr
podr.
7.1
7.2

8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Z.1
Z.2
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Tytuł
BADANIA NAUKOWE
Powiązanie badań z ofertą kształcenia
Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW
I PRACOWNIKÓW
Internacjonalizacja procesu kształcenia
Programy międzynarodowe
WSPARCIE NAUKOWE DYDAKTYCZNE I MATERIALNE
Opieka naukowa i dydaktyczna
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i pomoc psychologiczna
Pomoc materialna
Wydziałowa Rada Studentów
Wspieranie osób niepełnosprawnych
INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI
Zasady współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
MONITOROWANIE SYSTEMU, ANALIZA I DOSKONALENIE
Działania monitorujące wydziałowych zespołów oceny jakości kształcenia
Sprawozdania roczne Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Monitorowanie zasobów kadrowych
Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia
WYKAZ PROCEDUR WYDZIAŁOWYCH
Nadzór nad dokumentacją projakościową
Monitorowanie działań projakościowych na Wydziale
Sprawozdanie roczne WKZJK
Zasady rozpatrywania podań i odwołań do Dziekana
Doraźne audyty
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wydziałowy, roczny kalendarz działań projakościowych
Wydziałowy, semestralny kalendarz działań projakościowych
……..

Strona

Symbol graficzny
Wydziału lub
godło Uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU …..

Data: 2013-06-12
Strona 5/…

Uwagi ogólne dotyczące sposobu formowania KSIĘGI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁU……...
1. Tworzona księga wydziałowa powinna być spójna z księgą uczelnianą i być jej
„kontynuacją” na wydziale. Oznacza to, że należy odwoływać się do odpowiedniego
rozdziału księgi uczelnianej. Dodatkowo, w księdze wydziałowej powinny
występować elementy specyficzne dla danego wydziału (jeśli istnieją). W wielu
wypadkach celowe będzie kopiowanie struktury danego punktu księgi uczelnianej.
2. Zakłada się, że księga jest dokumentem, który nie będzie ulegał zbyt częstym
zmianom. W założeniu księga będzie odsyłać czytającego (w formie linku) do innych
dokumentów, które w naturalny sposób będą ulegać okresowym zmianom (np.
regulaminy, procedury, instrukcje itp.). Ze względu na fakt, że księga ma być dostępna
w wersji elektronicznej należy doprowadzić do sytuacji, w której dokumenty, na które
powołuje się księga będą dostępne w formie elektronicznej (musi powstać
repozytorium wydziałowe).
3. Proponowana metoda odwoływania się do dokumentów implikuje konieczność
rozważenia polityki wydziału w zakresie tworzenia dokumentów. Wydziały powinny
same podjąć decyzję, kiedy zasady postępowania będą zawarte w regulaminach,
a kiedy w procedurach.
4. Rozdziały 12 i 13 księgi stanowią proponowaną minimalną zawartość. Zakłada się, że
wydziały mogą uzupełnić te rozdziały.
5. Proponuje się utworzenie co najmniej dwóch kalendarzy zawierających wykaz działań
objętych nadzorem. Kalendarz roczny dotyczy działań powtarzających się w cyklu
rocznym (np. akcje rekrutacyjne, dyplomowanie itp.). Kalendarz semestralny
powinien dotyczyć działań powtarzających się w cyklu semestralnym, zapewniając
uporządkowanie działań i zakresów odpowiedzialności. W kalendarzu, w kolumnie
„odpowiedzialny” można wprowadzić dodatkową informację dotyczącą służb
administracyjnych, dziekanatów itp.

Poniżej przedstawiono szczegółowe uwagi dotyczące kolejnych rozdziałów księgi
wydziałowej. Mają one charakter propozycji lub komentarza co do formy zapisu. Przyjęto
następującą konwencję:
1. Proponowane wpisy do księgi zapisano czcionką prostą.
2. Komentarze zapisano czcionką pochyloną.
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PREZENTACJA WYDZIAŁU

1.1. Lokalizacja i infrastruktura
(…..)
1.2. Historia
(…..)
1.3. Status
Wydział ………. prowadzi działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej
Politechniki Gdańskiej. Zasady działania Wydziału określa ustawa – Prawo o szkolnictwie
wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm., zwana dalej Ustawą.
Wydział kierowany jest zgodnie ze statutem Uczelni przez pochodzące z wyboru organy
jednoosobowe i kolegialne. Najwyższym organem jednoosobowym Wydziału jest Dziekan,
a organem kolegialnym Rada Wydziału.
Uchwały Rady Wydziału są wiążące dla Dziekana oraz wszystkich pracowników,
doktorantów i studentów Wydziału.
Wydział posiada kategorię naukową …., zgodnie z decyzją………
Rada Wydziału posiada następujące uprawnienia w zakresie nadawania stopni i tytułów
naukowych:
1) ……..
2) …….
2.

MISJA, STRATEGIA i KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU

2.1. Misja i strategia Wydziału
Misja i strategia Wydziału … jest zgodna z misją i strategią Uczelni, przyjętymi przez Senat
Uczelni (Uchwała Senatu Nr……). Strategię i misję Wydziału zatwierdziła Rada Wydziału
w dniu…..
2.2. Kierunki rozwoju Wydziału
Na posiedzeniu Rady Wydziału …… przyjęto kierunki rozwoju Wydziału……, które są
dostępne pod adresem www.
Tutaj umieścić zapis zgodnie ze strategią Wydziału i powołać się na odpowiedni dokument.
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POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

3.

3.1. Powołanie Wydziałowej Komisji do Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK)
Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 15 z dnia 22 listopada 2012 r., zwaną w
dalszej części księgi Uchwałą.
Decyzją Dziekana Wydziału z dnia ….. została powołana Wydziałowa Komisja ds. Jakości
Kształcenia (zgodnie z § 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 15 z dnia 22 listopada
2012 r. dotyczącego wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia
Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej).
3.2. Zakresy kompetencji
projakościowych

wydziałowych

organów

Podstawowymi dokumentami regulującymi
jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są:

zakres

decyzyjnych

w

sprawach

odpowiedzialności

organów

 ustawa Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.
 Statut Politechniki Gdańskiej.
Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, a także zakres
działania komórek administracyjnych określają:





Statut Politechniki Gdańskiej,
Regulamin organizacyjny,
Zarządzenia Rektora,
Zarządzenia Dziekana.

Na Wydziale …… powołano pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia, kierującego
działalnością Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK).
Zadania pełnomocnika dziekana oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia określone są w § 6 Uchwały.
3.3. Prezentacja polityki jakości kształcenia na wydziale
Wydział ….. konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia
i wzbogacenia form oraz kierunków kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej
pozycji na rynku usług edukacyjnych. Dążenia te mają swoje odzwierciedlenie w polityce
jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności naukowo-badawczej Wydziału.
Podstawowe elementy polityki jakości na Wydziale to:
 kształcenie studentów na najwyższym poziomie zgodnie z zasadą wolności nauki
i ciągłego jej rozwoju,
 podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
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 weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów
kształcenia i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy,
 rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników naukowodydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy,
 powiązanie programów nauczania z prowadzonymi badaniami oraz najnowszymi
osiągnięciami nauki i techniki,
 wprowadzenie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami
interesariuszy zewnętrznych,
 zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności
pedagogicznych kadry dydaktycznej,
 określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych
informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
 angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie i
doskonalenie,
 ……
3.4. Akredytacje
Wydział uzyskał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tabeli 3.4.1.
Tabela 3.4.1. Akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Kierunek

Poziom i forma
studiów

Numer uchwały
PKA

Uzyskana ocena,
okres
przyznania

Uwagi
i zalecenia PKA

Wydział uzyskał akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tabeli 3.4.2.
Tabela 3.4.2. Akredytacje polskiej komisji Akredytacyjnej
Rodzaj oceny:
instytucjonalna/
programowa
kierunek

Profil
Numer uchwały
kształcenia/poziom
PKA
i forma studiów

Uzyskana
ocena, okres
przyznania

Uwagi
i zalecenia PKA

Wydział uzyskał akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych zgodnie z
danymi zamieszczonymi w tabeli 3.4.3.
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Tabela 3.4.3. Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
Kierunek

Poziom i forma
studiów

Numer uchwały
KAUT

Uzyskana ocena,
okres
przyznania

Uwagi
i zalecenia
KAUT

3.5. Certyfikaty międzynarodowe
Wydział posiada następujące certyfikaty międzynarodowe:
………..(wymienić i scharakteryzować certyfikaty)
……….
4.

KSZTAŁCENIE I PROCES DYDAKTYCZNY

4.1. Etyka studentów i nauczycieli akademickich
Zgodnie z Kodeksem Etyki PG, przyjętym uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19
stycznia 2011 r. oraz z Kodeksem Etyki Studenta PG, uchwalonym przez SSPG
przestrzeganie zasad moralnych oraz norm etycznych, zwłaszcza właściwych dla etyki
kształcenia akademickiego, jest obowiązkiem każdego uczestnika procesu dydaktycznego na
Wydziale i ma zapewnić osiąganie najwyższych standardów akademickich dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Wydział ………. wspiera i propaguje kształtowanie postaw etycznych wśród studentów i
pracowników Wydziału poprzez………… (wymienić istniejące formy)
4.2. Studia wyższe I i II stopnia
Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów: …(należy wymienić
kierunki)
Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 4.2.1. Obliczenia
sumarycznej liczby godzin w czasie realizacji danego programu studiów wykonano przy
założeniu, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom programu.
Tabela 4.2.1
Kierunek

Profil*

Poziom
studiów
I/II

Forma
studiów**

Liczba
semestrów

Liczba
punktów
ECTS

*O – ogólnoakademicki, P – praktyczny
**S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

Liczba
profili/
specjalności

Język
wykładowy

Tytuł,
jaki
absolwent
uzyskuje

Sumaryczna
liczba
godzin
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Dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów określono:
 obszar nauki lub obszary nauki (z podziałem procentowym),
 dyscypliny związane bezpośrednio z kierunkiem i dyscypliny wspomagające,
 sylwetka absolwenta,
 efekty kształcenia,
 metody weryfikacji efektów kształcenia,
 karty przedmiotów (sylabusy),
 programy kształcenia i plany studiów, w tym liczby godzin i liczby punktów ECTS
realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz liczby
godzin pracy własnej studenta oszacowane dla poszczególnych przedmiotów,
modułów kształcenia i całego programu.
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów …. (wymienić kierunek lub kierunki )…..
zostały określone przez Senat PG (uchwała Senatu nr … z dnia … lub uchwały Senatu nr …
z dnia ….).
Programy i plany studiów kierunku …(wymienić kierunek) opracowane przez Komisję
Programową …(nazwa komisji) zostały uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez
Senat Politechniki Gdańskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu
studenckiego na posiedzeniu Rady Wydziału ….(nazwa Wydziału), która odbyła się dnia
…..(data) (uchwała RW nr … z dnia…) i zostały zaakceptowane przez prorektora ds.
kształcenia PG.
Szczegółowe informacje o programie kształcenia i planach studiów są opublikowane na
stronie internetowej Wydziału www. ….. (należy podać odpowiednią stronę).
Uwaga! Programy kształcenia dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów należy
przygotować zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:
Program kształcenia (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora PG nr 10/2012 z 25 kwietnia
2012 r. z poprawkami) – w załączeniu
4.3. Studia doktoranckie III stopnia
Jeśli Wydział prowadzi studia doktoranckie w księdze powinny być zawarte odpowiednie
informacje według wzorca przedstawionego poniżej.
Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie następujących dyscyplin naukowych:
…(należy wymienić dyscypliny)
Określono program studiów doktoranckich zawierający:







obszar wiedzy,
dziedziny nauki lub dziedziny sztuki (z podziałem procentowym),
określenie dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej,
określenie formy studiów doktoranckich,
efekty kształcenia,
moduł przedmiotów fakultatywnych, umożliwiający zdobycie przez doktoranta
kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
 metody weryfikacji efektów kształcenia,
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 karty przedmiotów (sylabusy),
 plan studiów.
Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie ….. (wymienić
dyscyplinę lub dyscypliny) zostały określone przez Senat PG (uchwała Senatu nr … z dnia …
lub uchwały Senatu nr … z dnia ….).
Programy i plany studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie …(wymienić dyscyplinę
lub dyscypliny) opracowane przez Komisję Programową Studium Doktoranckiego zostały
uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Gdańskiej, po
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, na posiedzeniu Rady
Wydziału ….., która odbyła się dnia…..(data) (uchwała RW nr … z dnia…) i zostały
zaakceptowane przez prorektora ds. nauki PG.
Szczegółowe informacje o programach i planach studiów doktoranckich są opublikowane na
stronie internetowej Wydziału www. ….. (należy podać odpowiednią stronę).
4.4. Studia podyplomowe
Jeśli Wydział prowadzi studia podyplomowe, to w księdze powinny być zawarte odpowiednie
informacje – patrz poniżej
Wydział prowadzi studia podyplomowe związane z prowadzonymi na Wydziale ….
kierunkami studiów. Podstawowe informacje o prowadzonych w ostatnich trzech latach
studiach podyplomowych zawarto w tabeli 4.4.1.
Tabela 4.4.1
Nazwa studiów
podyplomowych

Kierunki
studiów
związane z
zakresem
studiów
podyplomowych

Liczba
słuchaczy*
Czas
trwania

Cel

Instytucje
współpracujące

Rodzaj
współpracy

P

U

Forma
potwierdzenia
uzyskania
kwalifikacji

P – liczba przyjętych słuchaczy,
U – liczba słuchaczy, którzy ukończyli studia.
Dla prowadzonych obecnie studiów podyplomowych określono założenia technicznoorganizacyjne oraz ramowy program studiów zawierające:









częstotliwość zajęć,
warunki uczestnictwa,
formę zajęć,
formę zaliczenia,
podstawę wydania świadectwa,
wykaz przedmiotów, wraz z ich treścią, wymiarem godzin i liczbą punków ECTS,
opis efektów kształcenia oraz ich odniesienie do poszczególnych przedmiotów,
metody weryfikacji efektów kształcenia,
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 wykaz osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych,
 preliminarz studiów podyplomowych.
Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych …
(nazwa studiów podyplomowych) opracowane przez Zespół … (nazwa zespołu) zostały
zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału ….(nazwa Wydziału), która odbyła się dnia
…..(data) (uchwała RW nr … z dnia…) i zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG.
Szczegółowe informacje o programach i planach studiów podyplomowych …( nazwa studiów
podyplomowych) są opublikowane na stronie internetowej Wydziału www. ….. (należy podać
odpowiednią stronę).
5.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Organizacja procesu dydaktycznego na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych
odbywa się na zasadach zapisanych, odpowiednio, w Regulaminie stacjonarnych i
niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej (www. … ), w Regulaminie
studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej (www. …) i w Regulaminie studiów
podyplomowych (www. ).
Na Wydziale … w tym zakresie wprowadzono, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału,
dodatkowo następujące uregulowania: …….
Praktyki studenckie są organizowane zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk
zawodowych Politechniki Gdańskiej (www. …).
5.1. Rekrutacja
Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe, I i II stopnia, na dany rok
akademicki są zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na
stronie internetowej PG www.pg.gda.pl. Na stronie internetowej PG w informacji nt.
Kandydaci, umieszczono następujące zakładki: Centrum Rekrutacyjne, Zasady przyjęć,
Limity przyjęć, Wymagane dokumenty, Kursy do matury, Kontakt.
Rekrutacja (eRekrutacja) jest prowadzona przez Centrum Rekrutacyjne na wszystkie
prowadzone na PG kierunki, zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni. Kandydat
składa jedno podanie o przyjęcie na studia, w wersji elektronicznej, w którym podaje poziom
i formę studiów oraz zapisaną w kolejności własnych preferencji listę kierunków studiów.
Zasady rekrutacji na studia wyższe na Wydziale … dotyczą następujących poziomów, form i
kierunków studiów: ….. i są ogłoszone na stronie internetowej Wydziału … www. … :
Ewentualnie wymienić kierunki, poziomy, zgodnie z tabelką z zasad rekrutacji.
Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na dany rok akademicki
są zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na stronie
internetowej PG www.pg.gda.pl w informacji nt. Doktoranci w zakładce Zasady przyjęć.
Rekrutacja jest prowadzona przez Wydział. Wydział …. prowadzi studia doktoranckie w
formie studiów ….. w zakresie dyscypliny naukowej (dyscyplin naukowych) …….. Na
Wydziale ….stosowane są dodatkowe kryteria przy rekrutacji na studia doktoranckie
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zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału …. i ogłoszone na stronie internetowej
Wydziału …..www. … .
Zasady rekrutacji na studia podyplomowe pt: …(należy wymienić nazwy studiów) prowadzone
na Wydziale …. są umieszczone na stronie internetowej Wydziału … www. …. Zasady
rekrutacji są zatwierdzone przez Radę Wydziału.
5.2. Zajęcia dydaktyczne
Na Wydziale … na studiach wyższych I i II stopnia są prowadzone następujące rodzaje zajęć
dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria.
Wydział, na studiach wyższych, prowadzi na kierunkach ….. zajęcia dydaktyczne w formie
projektów grupowych, … podać inne rodzaje zajęć, nietypowe sposoby zaliczenia itp.
Wydział prowadzi na studiach wyższych zajęcia dydaktyczne na kierunkach …. na studiach
… stopnia w języku ….
Na Wydziale … na studiach doktoranckich prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:
…., zgodnie z zasadami Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej rozdz.
I. § 3, ust. 3 i 4.
Wydział prowadzi na studiach doktoranckich zajęcia w języku ….
Na Wydziale … na studiach podyplomowych prowadzone są następujące zajęcia
dydaktyczne: …
5.3. Rejestracja studentów na kolejne semestry
Na Wydziale … rejestracja studentów studiów wyższych na kolejne semestry odbywa się
zgodnie z rozdziałem VIII. Zasady rejestracji Regulaminu studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej (www. ).
Na Wydziale obowiązują dodatkowo zasady rejestracji na kolejne semestry, które zostały
zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału … i ogłoszone na stronie internetowej Wydziału
www….
Na Wydziale … rejestracja doktorantów na kolejne semestry odbywa się na podstawie decyzji
kierownika studiów doktoranckich, zgodnie z zasadami Regulaminu studiów doktoranckich
na Politechnice Gdańskiej rozdz. I. § 4, ust. 4.
Na Wydziale … rejestracja słuchaczy studiów podyplomowych na kolejne semestry odbywa
się podobnie, jak na studiach wyższych.
5.4. Praktyki studenckie
Na Wydziale …. obowiązują dodatkowo zasady zaliczania praktyki zawodowej studentów
studiów wyższych, zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w formie ……(nazwa
dokumentu), umieszczonego na stronie internetowej Wydziału www. …
Na Wydziale działa pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich, który jest odpowiedzialny
za …
Praktyki zawodowe na Wydziale …. są organizowane dla studentów studiów I stopnia
następujących kierunków studiów (tabela 5.4.1):
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Tabela 5.4.1
Kierunek

Czas trwania/
organizowane po
semestrze …..

Liczba punktów
ECTS

Uwagi

Praktyki zawodowe (dyplomowe) na Wydziale …. są organizowane dla studentów studiów II
stopnia następujących kierunków studiów (tabela 5.4.2):
Tabela 5.4.2
Kierunek

Czas trwania/
organizowane po
semestrze …..

Liczba punktów
ECTS

Uwagi

Na kierunkach …. nie jest wymagane zaliczenie praktyki zawodowej.
5.5. Proces dyplomowania
Proces dyplomowania na Wydziale … regulują dokumenty: Regulamin stacjonarnych i
niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej (www. … ) oraz … tutaj
podać nazwę regulaminu wydziałowego dyplomowania wraz z adresem strony internetowej.
5.6. Koła naukowe
Na Wydziale działają następujące koła naukowe:
- …….
- ……..
Należy wymienić nazwy i podać adresy stron www. działających na wydziale. Ponadto można
opisać działalność kół, podać, jakieś osiągnięcia. Podać, kto jest aktualnym opiekunem koła.
5.7. Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego
Obsługą procesu dydaktycznego zajmuje się Dziekanat Wydziału … , zlokalizowany ….
Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania Dziekanatu są umieszczone na stronie
www. … Wzory podań i …(podać typy innych dokumentów dydaktycznych) są dostępne na
stronie internetowej Wydziału w zakładce www..
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ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO
REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

6.1. Polityka kadrowa
Dla realizacji procesu kształcenia Wydział ….. zatrudnia nauczycieli akademickich oraz
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zasady i metody doboru kadry
naukowo-dydaktycznej Wydziału określa Statut PG, w którym zawarto szczegółowe
wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania oraz zwalniania pracowników.
Podstawowe elementy polityki kadrowej w zakresie kształtowania jakości dydaktyki na
wydziale dotyczą:
 prawidłowości powierzania nauczycielom akademickim zadań dydaktycznych
i zgodności tematyki tych zadań ze ich specjalnością naukową,
 okresowej oceny dorobku nauczycieli akademickich,
 monitorowania jakości procesu dydaktycznego poprzez system hospitacji oraz
ankietyzacji,
 stwarzania możliwości podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych poprzez
system wyjazdów służbowych.
Wyżej wymienione zagadnienia są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu
uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń rektora oraz regulaminów. Nazwy tych
dokumentów oraz adresy internetowe zawarto w rozdziale 5.1 Uczelnianej Księgi Jakości
Kształcenia Politechniki Gdańskiej.
Niezależnie od powyższych działań na Wydziale …… dokonuje się analizy kadry pod kątem
jakości prowadzonej dydaktyki na posiedzeniu Rady Wydziału (patrz Wydziałowy, roczny
kalendarz działań projakościowych, …. a może po każdym semestrze).
Tutaj należy także dopisać opracowane na Wydziale, specyficzne dla niego, działania
projakościowe w zakresie kadry.
6.2 Polityka finansowa
Wydział ….. prowadzi politykę finansową zapewniającą stabilność jej rozwoju zgodnie
z polityką finansową Uczelni, sformułowaną w Statucie PG oraz w Uczelnianej Księdze
Jakości (rozdział 5.2 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej).
Na Wydziale …… opracowano również wewnętrzny regulamin finansowy (www…..).
Na Wydziale …. stosowane są następujące formy finansowania, premiujące osiąganie
zakładanych efektów projakościowych:
 ……..
 …….
Problematyka polityki finansowej Wydziału ….. jest co najmniej raz do roku prezentowana
na Radzie Wydziału (patrz Wydziałowy, roczny kalendarz działań projakościowych).
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6.3 Infrastruktura dydaktyczna
Infrastruktura Wydziału …… stanowi część politechnicznej infrastruktury dydaktycznej,
przedstawionej w rozdziale 5.3 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki
Gdańskiej.
Wydział ….. dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną, dostosowaną do specyfiki
oferowanych studiów i zapewniającą osiąganie założonych efektów kształcenia.
Wydział ….. prowadzi gospodarkę finansową w zakresie infrastruktury dydaktycznej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu PG, zarządzeniami rektora oraz
wewnętrznym regulaminem finansowym Wydziału.
Na infrastrukturę dydaktyczną i badawczo-laboratoryjną Wydziału …. składają się:
1) Sale wykładowe wyposażone w multimedia (podać liczbę sali z liczbą miejsc).
2) Specjalistyczne laboratoria: (wymienić poniżej),
 Laboratorium ………,
 ……..,
 ……..
3) Filia Biblioteki Głównej (podać liczbę miejsc w czytelni, liczbę stanowisk
komputerowych itp.)
4) Wydziałowa sieć internetowa ….
Mając na względzie wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej w chwili obecnej, na Wydziale
…… realizowane są następujące projekty inwestycyjne:
………
………
W procesie dydaktycznym wykorzystywane są również pracownie naukowo-badawcze:
……….
……….
oraz laboratoria (stanowiska) udostępniane przez interesariuszy zewnętrznych:
………..
………..
(podać nazwę laboratoriów i firm, gdzie są laboratoria)
Wydział stara się, w miarę swoich możliwości, zapewnić dostęp niepełnosprawnym do
infrastruktury dydaktycznej.
7.

BADANIA NAUKOWE

7.1. Powiązanie badań z ofertą kształcenia
Badania naukowe (doprecyzować zakres dyscypliny, dziedziny itp.) prowadzone na Wydziale
….. są zbieżne z obszarami kształcenia (doprecyzować), zaś uzyskane wyniki prac naukowobadawczych są na bieżąco wprowadzane do dydaktyki, jako nowe treści programowe,
poszerzając i aktualizując ofertę kształcenia. O ile jest to możliwe, wytworzona aparatura lub
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aparatura zakupiona do projektów, po zakończeniu projektu, wzbogaca infrastrukturę
dydaktyczną Wydziału (np. …….).
Prace kwalifikacyjne (projekty inżynierskie oraz prace magisterskie, rozprawy doktorskie) są
często powiązane z prowadzonymi badaniami, zaś uzyskane wyniki (również publikowane) są
wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Doktoranci mają możliwość wykorzystania w
procesie dydaktycznym swojej wiedzy oraz kompetencji, nabytych w trakcie realizacji pracy
doktorskiej.

Tutaj jest miejsce na podanie specyficznych dla Wydziału powiązań badań z ofertą kształcenia
na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych.
7.2. Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach
Studenci i doktoranci mają możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych na
Wydziale i stosownie do swoich kompetencji i poziomu studiów, mogą realizować różne
zadania. W szczególności, doktoranci realizujący rozprawy doktorskie, nabywają kompetencji
badawczych w trakcie realizacji pracy doktorskiej.
Tutaj należy opisać przykłady realizowania przez studentów i doktorantów samodzielnych
badań naukowych, badań w ramach kół naukowych, a także poza jednostką prowadzącą
studia doktoranckie.
8.

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW

8.1. Internacjonalizacja procesu kształcenia
Wydział …. jest aktywnym uczestnikiem programów wymiany międzynarodowej i krajowej.
Student może odbyć część studiów na innym wydziale PG lub uczelni krajowej i
zagranicznej.
Corocznie w wymianie międzynarodowej z uczelniami europejskimi bierze udział ok. …
studentów Wydziału. Za prawidłową realizację wymiany międzynarodowej odpowiada
Koordynator Wydziałowy, którzy współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym i z Działem
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, prowadzącym merytoryczną i organizacyjną
obsługę programów wymiany studentów, doktorantów i kadry. Zaliczanie semestrów
studentom uczestniczącym w programach wymiany krajowej i zagranicznej odbywa się w
ramach systemu ECTS.
8.2. Programy międzynarodowe
Wydział ….. uczestniczy w następujących programach międzynarodowych:
…….
…….
Tutaj należy wymienić programy, dane ilościowe oraz można też odwołać się do
odpowiednich dokumentów (np. protokołów Rad Wydziałów, zawierających sprawozdania w
tym zakresie).
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WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE

9.1. Opieka naukowa i dydaktyczne
Studenci studiów wyższych i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać pomoc
w procesie kształcenia w postaci:
 pomocy materialnej,
 opieki naukowej i dydaktycznej,
 pomocy w rozwiązywaniu konfliktów,
 pomocy psychologicznej.
Słuchacze studiów podyplomowych mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia w postaci:
 dostępu do bibliotek uczelni,
 pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.
9.2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i pomoc psychologiczna
System rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg studentów, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych występujących w sytuacjach, które są możliwe do
przewidzenia opisano w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej,
odpowiednio w punktach 8.4.1. i 8.4.2. W ww. Księdze, w punkcie 8.4.3, przedstawiono
również możliwość uzyskania pomocy psychologa i psychoterapeuty przez studentów,
doktorantów i pracowników PG.
9.3. Pomoc materialna
Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci
i doktoranci kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zasady oraz tryb
przyznawania świadczeń pomocy materialnej określone są przez Regulamin przyznawania
świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej stanowiący
załącznik do zarządzenia rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2012 z 1 października 2012 r.
Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych, takich jak:
a) stypendium socjalne
Stypendium socjalne, może być przyznane studentowi/doktorantowi będącemu w trudnej
sytuacji materialnej, na podstawie złożonego wniosku. Stypendium przyznawane jest na
okres semestru, na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka rodziny studenta.
b) stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych
doktorantów
Począwszy od II roku studiów student może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce.
Stypendium to może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie
przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku, uzyskując wysoką średnią ocen
oraz spełnił inne wymogi zaliczenia roku ustalone przez władze Wydziału (np. praktyki).
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Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane studentowi, który terminowo
zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku oraz osiągnął
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie stypendium za wyniki nauki lub w sporcie może się również ubiegać student
pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeśli rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu
roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich
przyznawane jest doktorantom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnym. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantom,
którzy uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy
doktorskiej, wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
c) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi na
podstawie wniosku złożonego w terminie określonym w Regulaminu przyznawania
świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej wraz z
dołączonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest
uzależniona od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana przez Uczelnianą Komisję
Stypendialną, w uzgodnieniu z rektorem.
d) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia
następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów; nie powtarzał roku studiów w okresie
zaliczonych lat studiów chyba, że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn
zdrowotnych; posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową; uzyskał
w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50. Za osiągnięcia
naukowe i aktywność naukową uważa się między innymi pracę w kole naukowym, pracę
naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi
ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, udział w
konferencjach naukowych, studia równoległe na drugim kierunku studiów itp.
e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który
spełnia następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów; nie powtarzał roku studiów w
okresie zaliczonych lat studiów chyba, że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn
zdrowotnych; uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik
sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Za wysoki wynik
sportowy uważa się: udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach
paraolimpijskich; zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w
mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach
świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób
niepełnosprawnych; zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w
mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.
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f) zapomoga losowa
Zapomoga losowa jest przyznawana studentom i doktorantom, którzy z przyczyn losowych
znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga przyznawana jest na
podstawie wniosku złożonego przez studenta/doktoranta, zawierającego dokumenty
potwierdzające zdarzenie losowe, które spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji
materialnej studenta lub doktoranta. Wysokość zapomóg losowych ustala Uczelniana
Komisja Stypendialna w uzgodnieniu z rektorem.
9.4. Wydziałowa Rada Studentów
Wydział powinien skontaktować się z przedstawicielami WRS w celu opracowania tego
podpunktu.
9.5. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Wspieranie osób niepełnosprawnych jest koordynowane na poziomie uczelnianym poprzez
pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Dedykowana strona internetowa
http://pg.gda.pl/info/niepelnosprawnosc/ umożliwia studentom niepełnosprawnym dostęp do
potrzebnych im informacji.
10.

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI

10.1. Zasady współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
Interesariuszy zewnętrznych na Wydziale …….. reprezentuje ………….
Interesariusze ci, poprzez …… mają wpływ na ofertę dydaktyczną Wydziału, jak również
umożliwiają dostęp do praktyk studenckich, laboratoriów przemysłowych, stypendiów. W
szczególności….. (tu podać przykłady dla różnych ww. form)
10.2. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora
PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.
Jeśli Wydział prowadzi osobną, inną ankietyzację należy to uwzględnić w tym miejscu, np.:
Wydział ….. dodatkowo prowadzi ankietyzację absolwentów ……
11.

MONITOROWANIE SYSTEMU, ANALIZA I DOSKONALENIE

11.1. Działania monitorujące Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia
Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadza samoocenę działań
projakościowych na Wydziale.
W tym celu WKZJK w ramach swojego składu powołuje Wydziałowe Zespoły ds. Oceny
Jakości Kształcenia, lub w razie potrzeb, korzysta z pomocy z odrębnych komisji (§ 6 pkt. 2
Uchwały).
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Wyniki prac zespołów po zatwierdzeniu przez WKZJK, są przekazywane odpowiednim
organom decyzyjnym Wydziału oraz mogą być prezentowane na stronie internetowej
WKZJK.
11.2. Sprawozdania roczne Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Ocena prac WKZJK działającej na Wydziale ….. dokonywana jest w okresach rocznych,
każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia.
Jeśli Dziekan uzna to za zasadne, może dokonać przeglądu w trybie nadzwyczajnym.
Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają wpływ
na jakość kształcenia, zgodnie z § 6 Uchwały.
WKZJK przedstawia na Radzie Wydziału sprawozdanie z wyników przeglądu systemu
i oceny jego efektywności. Zgodnie z § 6 Uchwały p. 3 sprawozdanie zawiera ocenę
mijającego roku akademickiego w zakresie:
1) mocnych i słabych stron Wydziału w zakresie kształcenia, prowadzonych badań
naukowych, bazy dydaktycznej i naukowej (analiza),
2) planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk
niepożądanych (doskonalenie).
Zatwierdzone przez Radę Wydziału sprawozdanie WKZJK pełnomocnik dziekana przekazuje
pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia.
Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Wydziału.
11.3. Monitorowanie zasobów kadrowych
Monitorowanie zasobów kadrowych Wydziału ….. stanowi formę realizacji polityki kadrowej
i odbywa się w cyklach rocznych oraz okresowo, w związku z procesami parametryzacji lub
akredytacji. Jego celem jest ocena zgodności zasobów kadrowych (co do liczby oraz
kwalifikacji naukowych) z potrzebami, wynikającymi z prowadzonej działalności naukowej i
dydaktycznej.
11.4. Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia
Monitorowanie infrastruktury oraz wyposażenia Wydziału ….. odbywa się w cyklach
rocznych oraz okresowo, w związku z procesami parametryzacji lub akredytacji. Ma ono na
celu ocenę dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do potrzeb prowadzonego
kształcenia oraz specyfiki realizowanych badań. Wyniki monitorowania są przedstawiane na
Radzie Wydziału.
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WYKAZ PROCEDUR WYDZIAŁOWYCH

12.1. Nadzór nad dokumentacją projakościową
12.2. Monitorowanie działań projakościowych na Wydziale
12.3. Sprawozdania roczne WKZJK
12.4. Zasady rozpatrywania podań i odwołań do Dziekana
12.5. Doraźne audyty
Ww. procedury opisuje Wydział.
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WYKAZ ZAŁACZNIKÓW

ZAŁACZNIK Z.1
Wydziałowy, roczny kalendarz działań projakościowych
Lp. Miesiąc

Działanie
Sprawozdanie z działalności WKZJK
Ocena akcji rekrutacyjnej
Sprawozdanie z działalności WRS

1
2
3

Odpowiedzialny
Dziekan
WKZJK
WRS
RW
X
X
X

ZAŁACZNIK Z.2
Wydziałowy, semestralny kalendarz działań projakościowych
Tydzień
Lp.
semestru
1
2
3

Działanie
Ocena dydaktyczna sesji zimowej
Ocena dydaktyczna sesji letniej
…………………

Odpowiedzialny
Dziekan
WKZJK
WRS
RW
X
X
X

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora PG nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 r.

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
CENTRUM ….
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk 2013 r.

Symbol graficzny
Centrum lub
godło Uczelni

Nr
rozdz.
1

2

3

Nr
podr.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

4

5

6

7

8

9

10

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3

9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
10.3

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA CENTRUM …..

Data: 2013-06-12
Strona 1/…

Tytuł
PREZENTACJA CENTRUM ….
Lokalizacja
Historia
Status
MISJA I CELE DO REALIZACJI
Misja
Cele do realizacji
POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Powołanie Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum …
Zakresy kompetencji organów decyzyjnych w sprawach projakościowych
w Centrum ….
Kierunki działań
KSZTAŁCENIE
Efekty kształcenia
Programy kształcenia i organizacja procesu dydaktycznego
ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO
REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Polityka kadrowa
Polityka finansowa
Infrastruktura
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW
Internacjonalizacja procesu kształcenia
Mobilność studentów
Mobilność pracowników
Programy międzynarodowe
WSPARCIE NAUKOWE i DYDAKTYCZNE
Opieka dydaktyczna i naukowa
Współpraca z organizacjami studenckimi
INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI
Interesariusze wewnętrzni
Interesariusze zewnętrzni
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG
MONITOROWANIE DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH, ANALIZA
I DOSKONALENIE
Działania monitorujące zespołów ds. oceny jakości kształcenia w Centrum
Sprawozdania roczne Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum
Monitorowanie zasobów kadrowych
Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia
WYKAZ PROCEDUR
Karta pracy grupy

Strona

Symbol graficzny
Centrum lub
godło Uczelni

1.

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA CENTRUM …..

Data: 2013-06-12
Strona 1/…

PREZENTACJA CENTRUM …

1.1. Lokalizacja i infrastruktura
(wypełnia Centrum)
1.2. Historia
(wypełnia Centrum)
1.3. Status
Centrum … prowadzi działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej
Politechniki Gdańskiej. Zasady działania centrum określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
Dyrektora centrum powołuje i odwołuje rektor. W Centrum działa Rada Centrum, której skład
i zadania są zgodne z regulaminem umieszczonym na stronie internetowej Centrum.
2.

MISJA I CELE DO REALIZACJI

2.1. Misja
Misja Centrum … jest zgodna z misją Uczelni przyjętą przez Senat Uczelni (Uchwała Senatu
Nr 45/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r.).
Misję Centrum zatwierdziła Rada Centrum (decyzja nr … z dnia …)
2.2. Cele do realizacji
Cele do realizacji są zgodne z ze strategią Uczelni przyjętą przez Senat Uczelni (Uchwała
Senatu Nr 45/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r.).
Cele do realizacji zatwierdziła Rada Centrum (decyzja nr … z dnia …).
3.

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

3.1. Powołanie Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum …
Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 15/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012
r., zwaną w dalszej części księgi Uchwałą.
Decyzją dyrektora Centrum z dnia … na okres kadencji władz Uczelni została powołana
Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum ….. (KZJK Centrum …….) (zgodnie
z § 5 Załącznika nr 1 do Uchwały).
3.2. Zakresy kompetencji organów decyzyjnych w sprawach projakościowych w
Centrum ….
Podstawowe zadania dyrektora Centrum określa Statut Politechniki Gdańskiej. Skład i
zadania Rady Centrum definiuje Regulamin Centrum.
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W Centrum …… powołano pełnomocnika dyrektora ds. jakości kształcenia, kierującego
działalnością Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum (KZJK).
Kompetencje pełnomocnika dyrektora oraz zakres zadań Komisji ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia w Centrum określone są w § 7 Uchwały.
Szczegółowe zadania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum są określone
decyzją dyrektora nr … z dnia …, zaakceptowaną przez Radę Centrum.
3.3.

Kierunki działań

Centrum ... konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia i
wzbogacenia form kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług
edukacyjnych. Dążenia te mają swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w
prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej Centrum.
Podstawowe elementy polityki jakości w Centrum to:
 kształcenie studentów na najwyższym poziomie zgodnie z zasadą wolności nauki
i ciągłego jej rozwoju,
 podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
 weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów
kształcenia i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy,
 rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników
dydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy,
 powiązanie programów kształcenia realizowanych przez Centrum z prowadzonymi
badaniami oraz najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
 wprowadzanie nowych form i metod kształcenia,
 zapewnianie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności
pedagogicznych kadry dydaktycznej,
 określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych
informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
 ……
4.

KSZTAŁCENIE

Proces kształcenia w Centrum … prowadzony jest zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i
niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Prowadzenie zajęć
dydaktycznych przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zajęć dla wszystkich
form studiów.
4.1. Efekty kształcenia
Efekty kształcenia przedmiotów prowadzonych przez Centrum … odnoszą się do wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych. Opracowywane przez Centrum materiały
dydaktyczne umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Centrum brało udział
w procesie określania efektów kształcenia jako interesariusz wewnętrzny, biorąc pod uwagę
opinie innych centrów w Polsce. Centrum stosuje system ECTS zgodnie z zasadami
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obowiązującymi na Uczelni. Centrum posiada wiarygodny, przejrzysty i publicznie dostępny
system umożliwiający ocenę, w jakim stopniu są osiągane zakładane cele i efekty kształcenia,
oraz dokonuje oceny trafności i skuteczności przyjętych rozwiązań.
Informacje szczegółowe o efektach kształcenia, treściach kształcenia i punktach ECTS są
zawarte w kartach przedmiotu. System weryfikacji efektów kształcenia jest zgodny z
obowiązującym na Uczelni.
4.2. Programy kształcenia i organizacja procesu dydaktycznego
Działalność Centrum … może obejmować studia wyższe I i II stopnia prowadzone w formie
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces dydaktyczny jest zgodny z Regulaminem
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej oraz
regulaminami wydziałowymi.
Programy obejmują kształcenie w zakresie … (dalej wypełnia Centrum; należy opisać zakres
i organizację procesu dydaktycznego).
5.

ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO
REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

5.1. Polityka kadrowa
(wypełnia Centrum)
Należy podać informacje na temat struktury kadry dydaktycznej, przedstawić kryteria jej
doboru, przedstawić zasady prowadzonej polityki kadrowej i jej wpływ na rozwój kadry;
przedstawić procedury hospitacji, ankietyzacji studenckiej, okresowej oceny i awansu.
5.2. Polityka finansowa
(wypełnia Centrum)
Należy określić sposób finansowania działalności jednostki; ocenić możliwość realizacji
celów strategicznych, osiągnięcia założonych efektów kształcenia i stabilności rozwoju.
5.3. Infrastruktura
(wypełnia Centrum)
Należy podać opis infrastruktury (sale wykładowe, laboratoria, biblioteka, obiekty sportowe,
sieć internetowa, wyposażenie sal).
6.

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

6.1. Internacjonalizacja procesu kształcenia
(wypełnia Centrum)
Należy opisać:
 elementy procesu kształcenia realizowane w językach obcych;
 politykę informacyjną centrum realizowaną w językach obcych;
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wprowadzanie nowych zagadnień i form pracy dydaktycznej w wyniku rozwoju
współpracy międzynarodowej.

6.2. Mobilność studentów
(wypełnia Centrum)
Należy określić wpływ działalności centrum na rozwój mobilności studentów; należy określić
działalność centrum pod kątem wpływu na mobilność studentów.
6.3. Mobilność pracowników
(wypełnia Centrum)
Należy określić zakres i cele mobilności pracowników; należy opisać wpływ mobilności
pracowników na doskonalenie form pracy centrum i planów rozwoju centrum.
6.4. Programy międzynarodowe
(wypełnia Centrum)
Należy opisać udział centrum w programach międzynarodowych i podać ich rodzaje. Należy
przedstawić plany centrów dotyczące uczestnictwa w programach międzynarodowych.
7.

WSPARCIE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

7.1. Opieka dydaktyczna i naukowa
(wypełnia Centrum)
Należy wskazać osobę odpowiedzialną za działalność dydaktyczną centrum, współpracę z
samorządem studentów i innymi organizacjami studenckimi. Należy opisać formy dodatkowej
działalności dydaktycznej (np. koła naukowe, sekcje sportowe).
7.2. Współpraca z organizacjami studenckimi
(wypełnia Centrum)
Należy przedstawić:
 Organizacje studenckie, z którymi współpracuje Centrum,
 formy współpracy z organizacjami studenckimi.
8.

NTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI

8.1. Interesariusze wewnętrzni
(wypełnia Centrum)
Należy określić, kto jest interesariuszem wewnętrznym dla centrum. Opisać wpływ
interesariuszy wewnętrznych na jakość i programy kształcenia. Należy sprawdzić, czy komisje
programowe uwzględniają potrzeby interesariuszy wewnętrznych.
8.2. Interesariusze zewnętrzni
(wypełnia Centrum)
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Należy określić, kto jest interesariuszem zewnętrznym dla centrum. Należy określić formy
współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Opisać wpływ interesariuszy zewnętrznych na
jakość i programy kształcenia.
8.3. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora
PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.
Jeśli centrum prowadzi osobną, inną ankietyzację należy to uwzględnić w tym miejscu, np.:
Centrum ….. dodatkowo prowadzi ankietyzację absolwentów ……
9.

MONITOROWANIE
I DOSKONALENIE

DZIAŁAŃ

PROJAKOŚCIOWYCH,

ANALIZA

9.1. Działania monitorujące zespołów ds. oceny jakości kształcenia
Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum … przeprowadza samoocenę
działań projakościowych w centrum.
W tym celu KZJK w ramach swojego składu powołuje Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia
w centrum, lub w razie potrzeb, korzysta z pomocy z odrębnych komisji (§ 6 pkt. 2 Uchwały).
Wyniki prac zespołów po zatwierdzeniu przez KZJK, są przekazywane odpowiednim
organom decyzyjnym centrum oraz mogą być prezentowane na stronie internetowej centrum.
9.2. Sprawozdania roczne Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum
Ocena prac KZJK działającej w Centrum … dokonywana jest w okresach rocznych,
każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia.
Jeśli dyrektor uzna to za zasadne, zwołuje przegląd w trybie nadzwyczajnym.
Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają wpływ
na jakość kształcenia, zgodnie z § 6 Uchwały.
KZJK przedstawia Radzie Centrum sprawozdanie z wyników przeglądu systemu i oceny jego
efektywności. Zgodnie z § 6 Uchwały p. 3 sprawozdanie zawiera ocenę mijającego roku
akademickiego w zakresie:
1. mocnych i słabych stron Centrum w zakresie kształcenia, bazy dydaktycznej i rozwoju
naukowego (analiza),
2. planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk
niepożądanych (doskonalenie).
Zatwierdzone przez Radę Centrum sprawozdanie KZJK przekazuje pełnomocnikowi rektora
ds. jakości kształcenia.
Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Centrum.
9.3. Monitorowanie zasobów kadrowych
(wypełnia Centrum)
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Należy opisać w jaki sposób jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z
prowadzonej działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz prowadzi politykę kadrową
umożliwiającą rozwój kwalifikacji dydaktycznych i naukowych pracowników. Należy określić
sposób monitorowania procedur (hospitacje, ankiety studenckie, okresowa ocena
pracownika,…).
9.4. Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia
(wypełnia Centrum)
Należy ocenić dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do profilu i rozmiarów
prowadzonego kształcenia, oraz ocenić plany jednostki w zakresie rozwoju tej infrastruktury.
10.

WYKAZ PROCEDUR

10.1. Karta pracy grupy
(wypełnia Centrum)
Wszystkie następne procedury opracowuje Centrum

