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1.

Dokumenty Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej
(UKZJK):
1.1. Dokument powołania UKZJK
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej została
powołana przez Rektora Politechniki Gdańskiej na mocy Pisma Okólnego nr 18/2012
z 1 października 2012 r.
1.2. Skład osobowy UKZJK
UKZJK liczy 18 członków, w tym 2 przedstawicieli Samorządu Studentów PG i 1 przedstawiciel
Samorządu Doktorantów PG. Wakat przedstawiciela Konwentu PG. Skład osobowy UKZJK
został określony w ww. Piśmie Okólnym nr 18/2012 z 1 października 2012 r. Zmiany w składzie
UKZJK zostały zaakceptowane w:
Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2012 z 8 listopada 2012 r. w sprawie:
zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2013 z 28 stycznia 2013 r. w sprawie:
zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 4 lutego 2013 r. w sprawie: zmian
w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2013 z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie:
zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,

2.

Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2012/2013:
2.1. Liczba odbytych posiedzeń, informacja o formie dokumentowania zebrań
W roku akademickim 2012/2013 UKZJK obradowała 9 razy:

I posiedzenie UKZJK, 17.10.2012 r.

II posiedzenie UKZJK, 30.10.2012 r.

III posiedzenie UKZJK, 23.01.2013 r.

IV posiedzenie UKZJK, 27.02.2013 r.

V posiedzenie UKZJK, 10.04.2013 r.

VI posiedzenie UKZJK, 22.05.2013 r.
 VII posiedzenie UKZJK, 24.06.2013 r.
 VIII posiedzenie UKZJK "Dzień Jakości na Politechnice Gdańskiej", 1.07.2013 r.

IX posiedzenie UKZJK, 25.09.2013 r.
Każde posiedzenie zostało udokumentowane protokołem, do którego dołączono listy obecności
oraz załączniki. Protokoły z posiedzeń UKZJK były zatwierdzane na następnym posiedzeniu
Komisji i wersje z naniesionymi, ewentualnymi poprawkami, są dostępne w Dziale Zarządzania
Jakością.
2.2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2012/2013
UKZJK przyjęła harmonogram działań na rok akademicki 2012/2013 podczas II posiedzenia
UKZJK w dniu 30.10.2013 r.
Działania wymienione w „Harmonogramie działań Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości
kształcenia” w punktach 1, 2, 3, 4.1 zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.
Powołanie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w zakresie prawidłowości przeprowadzania
procedury dyplomowania na wydziałach PG (punkt 4.2), decyzją przewodniczącej Komisji,
zostało przełożone na następny rok akademicki. Powodem była zbyt duża liczba
i pracochłonność pozostałych prac Komisji o wyższej randze, np. opracowanie Uczelnianej
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Księgi Jakości Kształcenia i wytycznych do ksiąg wydziałowych i ksiąg w centrach
dydaktycznych.
Jak wykazano, w puncie 2.5 niniejszego sprawozdania, UKZJK opracowała trzy procedury nr 1,
nr 2 i nr 3, w trakcie realizacji jest pięć procedur. Zadania dotyczące procedur nie były
uwzględnione w Harmonogramie.
Działanie wymienione w Harmonogramie, w punkcie 5, jest w trakcie realizacji jako procedura nr
9 „Weryfikacja efektów kształcenia” Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia. Powołany zespół
roboczy kierowany przez dr inż. arch. Agnieszkę Błażko, doc. PG przedstawił na obradach
Komisji (25.09.2013 r.) efekty prac nad metodami i właściwymi procedurami dotyczącymi
weryfikacji efektów kształcenia. Zostały one przez członków Komisji zaakceptowane.
Działania wymienione w Harmonogramie, w punkcie 6, są w trakcie realizacji. Współpraca z CUI
w zakresie modułu e-jakość jest realizowana na bieżąco (punkt 6.1), zasady współpracy zostały
ustalone na spotkaniu przedstawicieli władz PG z pełnomocnikiem rektora ds. jakości
kształcenia i kierownikiem DZJ, które odbyło się 3 stycznia 2013 r. Komisja przekazała CUI
komplet wymagań dotyczących modułu e-rejestracja (punkt 6.2), oraz współczynników pomiaru
procesu rekrutacji (punkt 6.3) na spotkaniu, które odbyło się 16 stycznia 2013 r. Pracownicy CUI
na spotkaniu w lipcu 2013 r. przedstawili efekty swoich prac w zakresie e-rejestracji na studia
wyższe.
Działania wymienione w Harmonogramie, w punkcie 7, są realizowane na bieżąco, szczególnie
istotna jest współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia.
UKZJK zwróciła się do władz uczelni wyższych trójmiasta z propozycją zorganizowania
środowiskowego seminarium nt: „Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w świetle
zapisów znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wymogów PKA” (działanie
wymienione w Harmonogramie, w punkcie 8). Niestety większość uczelni Trójmiasta nie wyraziła
chęci udziału w proponowanym seminarium. UKZJK zorganizowała uczelniane seminarium
”Dzień Jakości na PG”.
2.3. Opracowane akty wewnętrzne PG:
2.3.1. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie:
wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
na Politechnice Gdańskiej.
2.3.2. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia
Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Wydziałowych Ksiąg
Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia w Centrach
Dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
2.3.3. Zarządzenie Rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. w sprawie: zasad monitorowania
karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej.
2.3.4. Zarządzenie Rektora PG nr 31/2013 z 6 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia
wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na
Politechnice Gdańskiej.
2.4. Akty wewnętrzne PG, powstałe lub zmodyfikowane na wniosek UKZJK lub zgłoszonych do
UKZJK potrzeb zmian:
2.4.1. Uchwała Senatu PG nr 76/2013/XXIII z 20 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.
2.4.2. Zarządzenie Rektora PG nr 17/2013 z 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia
wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich i oceny nauczycieli
akademickich przez studentów i doktorantów oraz wzoru ramowego planu hospitacji
i protokołu hospitacji zajęć, a także wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań
ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach
podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.
2.4.3. Pismo Okólne Rektora PG nr 25/2013 z 20 maja 2013 r. w sprawie: powołania
Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS w Politechnice Gdańskiej.
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2.4.4. Wymienione w punkcie 1.2 Pisma Okólne Rektora PG w sprawie zmian w składzie
Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
2.5. Opracowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane:
2.5.1. Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej.
2.5.2. Procedura nr 1 z 23 stycznia 2013 r. AUDYTY WEWNĘTRZNE.
2.5.3. Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. ZGŁASZANIE POTRZEBY ZMIANY.
2.5.4. Procedura nr 3 z 25 września 2013 r. OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
2.5.5. Procedura nr 4 – Ankieta oceny nauczycieli – w trakcie realizacji.
2.5.6. Procedura nr 5 – Ankieta oceny przedmiotu, modułu – w trakcie realizacji.
2.5.7. Procedura nr 6 – Ankieta oceny studiów doktoranckich – w trakcie realizacji.
2.5.8. Procedura nr 7 – Ankieta oceny studiów podyplomowych – w trakcie realizacji.
2.5.9. Procedura nr 8 – Hospitacje – w trakcie realizacji.
2.5.10. Procedura nr 9 – Weryfikacja efektów kształcenia – prace końcowe.
3.

Informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach:
3.1. Zespoły robocze powołane w ramach UKZJK
Zgodnie z § 4 ust. 1. punkt 7 Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, UKZJK powołuje, w porozumieniu z rektorem, komisje
oraz zespoły eksperckie oraz powierza im zadania z określeniem terminów realizacji. W roku
akademickim 2012/2013 UKZJK powołała 9 zespołów roboczych. Każde spotkanie zostało
udokumentowane notatką służbową oraz listą obecności, wszystkie dostępne w Dziale
Zarządzania Jakością.
Informacje o pracach zespołów roboczych zestawiono w dokumencie Raport dotyczący pracy
zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK.
3.2. Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia PG
Zgodnie z § 3 ust. 3 Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na
Politechnice Gdańskiej, 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.
W roku akademickim 2012/2013 UKZJK powołała 2 Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości
Kształcenia. Wyniki prac zespołów, czyli raporty pokontrolne wraz z załącznikami są dostępne
w Dziale Zarządzania Jakością.
Informacje o pracach zespołów zestawiono w dokumencie Raport dotyczący pracy Uczelnianych
Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia.

4.

Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie:
UKZJK, celem wykrycia i wyeliminowania zjawisk niepożądanych na Uczelni, opracowała i wdrożyła
Procedurę ZGŁASZANIE POTRZEBY ZMIANY (Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r.). W roku
akademickim 2012/2013 UKZJK przyjęła 18 wniosków, w tym 13 dotyczących potrzeby
udoskonalenia oraz 5 dotyczących wykrytych niezgodności.
Zgłoszone wnioski wraz z dokumentacją są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.
Informacje o wnioskach zestawiono w dokumencie Raport dotyczący zgłoszonych potrzeb zmiany.

5.

Inne działania projakościowe:
5.1. Strona Internetowa Jakość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej:
http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia
5.2. Uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości na Politechnice Gdańskiej”
Uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości na Politechnice Gdańskiej”,
zorganizowane z inicjatywy prof. Alicji Konczakowskiej, we współpracy z Działem Zarządzania
Jakością, odbyło się w dniu 1 lipca 2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym w Sopocie.
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Celem spotkania było omówienie problemów związanych z zapewnieniem i doskonaleniem
jakości na wszystkich płaszczyznach działania uczelni oraz zaproponowanie rozwiązań
ułatwiających realizację założeń określonych w Strategii i Misji Politechniki Gdańskiej.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz PG: rektorzy, kanclerze, dziekani, dyrektorzy
centrów dydaktycznych, członkowie Senackiej Komisji ds. Kształcenia, członkowie Uczelnianej
Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, przedstawiciele Parlamentu Studentów RP
i Samorządu Studenckiego PG.
Sprawozdanie z seminarium, wraz z listą obecności oraz dokument: „Podsumowanie
seminarium Dzień Jakości na PG” są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.
W podsumowaniu seminarium podkreślono celowość cyklicznego organizowania „Dnia Jakości
Politechniki Gdańskiej” wyrażając nadzieję, że spotkania przejdą do tradycji i pozwolą
prezentować podjęte działania w zakresie podnoszenia jakości oraz sugestie zmian
ułatwiających dążenie do doskonałości.
5.3. Referaty wygłoszone na seminarium „Dzień Jakości na Politechnice Gdańskiej” wraz
z artykułami wstępnymi przygotowanymi przez prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka, rektora PG
i prof. dr hab. inż. Kazimierza Jakubiuka, prorektora ds. rozwoju i jakości zostaną opublikowane
w Zeszytach Politechniki Gdańskiej, w serii ”jakość kształcenia”.
6.

Sprawozdania roczne Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) i Komisji
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrach Dydaktycznych (KZJK):
Sprawozdania roczne wydziałowych i działających w centrach komisji ds. zapewnienia jakości
kształcenia zostały przekazane do Działu Zarządzania Jakością i są umieszczone na stronach
internetowych wydziałów i centrów. Sprawozdania zawierają następujące dokumenty i informacje:








dokument powołania WKZJK/KZJK,
skład osobowy WKZJK/KZJK,
harmonogram pracy WKZJK/KZJK,
opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2012/2013:
 liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań,
 informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach,
 informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich
wyeliminowanie,
 ilościowe wskaźniki dotyczące działalności kształcenia na studiach wyższych,
doktoranckich oraz podyplomowych,
 informacje o przebiegu rekrutacji na studia wyższe i doktoranckie na rok akademicki
2013/2014,
 inne działania wydziału/centrum uznane za istotne.
bilans mocnych i słabych stron wydziału/centrum dydaktycznego w różnych obszarach działania,
plany i kalendarium na rok akademicki 2013/2014, zawierające zadania związane
z wyeliminowaniem zjawisk niepożądanych.

W tabeli 1 zestawiono dane liczbowe opisujące ilościowo działania komisji na wydziałach i w centrach
dydaktycznych (załącznik nr 1 do sprawozdania).
Zestawienie informacji przesłanych z wydziałów i centrów (bilans mocnych i słabych stron w różnych
obszarach działania) przedstawiono odpowiednio, w tabeli 2 i tabeli 3 (załącznik nr 2 i załącznik nr 3
do sprawozdania).
Niżej wymienione wydziały nie przekazały informacji o słabych i mocnych stronach (załącznik nr 2):



Wydział OiO w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich,
Wydział ILiŚ w zakresach: badania naukowe, baza dydaktyczna (brak informacji w kolumnie
Mocne strony), baza naukowa.

Opracowały: prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, dr inż. Agnieszka Lendzion.
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