Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2012/2013

Tabela 2. Zestawienie informacji przesłanych z wydziałów (bilans mocnych i słabych stron w różnych obszarach działania)
Kształcenie na studiach wyższych
Wydz.

Słabe strony

Mocne strony

Opinie

Arch.

 niezadowalająca baza dydaktyczna niepozwalająca na sprawną realizację zadań
dydaktycznych,
 brak wsparcia ze strony Centrum Usług Informatycznych dramatycznie
utrudniający wprowadzanie zintegrowanego – modułowego programu kształcenia
(w tym przede wszystkim niedostosowanie platformy mojaPG do potrzeb
Wydziału).

Przyjęte
na RW

Chem.

 zbyt duża liczebność grup laboratoryjnych,
 negatywne skutki jakie niesie ze sobą system dwustopniowy,
 podejmowanie pracy zarobkowej przez studentów wyższych lat kolidującej z
obowiązkami studenta,
 obniżanie się poziomu kandydatów na studia,
 przeciążenie zajęciami nauczycieli akademickich ‐ zbyt duża liczba nadgodzin,
 niezadowalająca sprawność kształcenia,
 rozproszenie i powielanie wiedzy w programach studiów,
 brak miejsc pracy dla absolwentów, adekwatnych do zdobytego wykształcenia ‐
mała innowacyjność gospodarki,
 mała liczba studentów zagranicznych,
 zajęcia dydaktyczne prowadzone w późnych godzinach popołudniowych,
 brak przełożenia praktycznego zajęć na I stopniu kształcenia ‐ potrzeba
przeprowadzania procesów technologicznych w skali ¼ lub 1/2‐technicznej
(rozszerzenie skali laboratoryjnej).

 wysokiej jakości kadra dydaktyczna z dużym doświadczeniem praktycznym,
 zmiana (od roku akademickiego 2012/2013) struktury programu studiów poprzez
wprowadzenie w miejsce pojedynczych przedmiotów zintegrowanych modułów
kształcenia. System pozwala na wieloaspektowe poznanie zagadnień z różnych
dyscyplin oraz na kształcenie w zakresie przedmiotów projektowych metodą
symulacji realnego procesu projektowego,
 stałe poszerzenie oferty alternatywnych form kształcenia (warsztaty, seminaria
obieralne),
 angażowanie studentów studiów II stopnia w proces dydaktyczny na niższych
semestrach studiów I stopnia,
 realizacja zajęć z projektowania architektonicznego, urbanistycznego i
ruralistycznego w formie interdyscyplinarnego studia projektowego we współpracy
z samorządami lokalnymi i podmiotami gospodarczymi,
 realizacja projektów zespołowych na semestrach 1 do 6 studiów I stopnia i
semestrach 2 i 3 studiów II stopnia,
 ciągłe aktualizowanie oferty edukacyjnej pod kątem oczekiwań regionalnego i
ponadregionalnego rynku pracy.
 prawidłowo wprowadzony europejski system transferu punktów poświadczony
certyfikatem ECTS‐LABEL,
 stałe udoskonalanie programów kształcenia,
 atrakcyjna oferta edukacyjna na studiach I i II stopnia,
 tworzenie nowych kierunków studiów („chemia budowlana”, „konserwacja i
degradacja materiałów”),
 bezpośrednie kontakty z otoczeniem gospodarczym ‐ praktyki, staże, wycieczki
technologiczne, wykłady, seminaria, prace dyplomowe
 realizacja projektów kształcenia zamawianego,
 dobrze rozwijająca się działalność kół naukowych,
 realizacja programów nauczania w całości w j. angielskim (studia I stopnia:
Environmental Protection and Management),
 duża liczba wypełnionych ankiet studenckich (ponad 90%).

Przyjęte
na RW
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Kształcenie na studiach wyższych
Wydz.
ETI

EiA

Słabe strony
 zbyt mała elastyczność w organizacji procesu kształcenia,
 duże grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne, co jest spowodowane niskim poziomem
funduszy na dydaktykę w stosunku do liczby studentów,
 system studiów dwustopniowych w układzie 7+3, utrudniający uzyskanie
wysokiego poziomu wykształcenia inżynierów,
 słaba internacjonalizacja procesu kształcenia.
 niski próg punktowy studentów przyjętych na studia,
 zbyt mała liczba godzin laboratoryjnych i projektowych,
 zbyt liczne grupy zajęciowe,
 zbyt mała aktywność studentów,
 zbyt skromna oferta kursów w języku angielskim.

FTiMS

 coraz niższy poziom kandydatów na studia,
 za duże grupy dziekańskie,
 słaba ocena programu studiów prowadzonych na Wydziale przez absolwentów
PG.

ILiŚ

 niewystarczająca baza lokalowa (dotyczy pomieszczeń potrzeb dydaktycznych jak
pracowniczych oraz ich standard),
 mało elastyczny system kształcenia,
 luki kadrowe w określonych specjalnościach,
 niemotywacyjny system wynagradzania nauczycieli mający decydujący wpływ na
zaangażowanie się w podstawowym miejscu pracy,
 masowość kształcenia i wprowadzony dwustopniowy system kształcenia, czyli
studia inż. 7 sem. + studia mgr 3 sem.,
 słabe przygotowanie kandydatów na studia.
 zbyt liczne grupy laboratoryjne i projektowe,
 brak realnych list grup dziekańskich, laboratoryjnych i projektowych przez
pierwsze 3 tyg. sem.
 brak organizacji praktyk studenckich.

Mech.

Mocne strony
 wysoki poziom merytoryczny kadry,
 bardzo dobrzy kandydaci, szczególnie na kierunki „automatyka i robotyka” oraz
„informatyka”,
 rozwinięty (semestralny) system oceny sprawności zaliczeń wraz z
mechanizmami mającymi na celu poprawę sprawności nauczania,
 współpraca programowa z dobrymi uczelniami UE (Niemcy, Francja, Szwecja).
 prestiż Wydziału wsparty jego długoletnią tradycją,
 wysoka jakość dydaktyki potwierdzona przez PKA,
 nabór na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w pierwszym terminie
rekrutacji,
 dobra opinia pracodawców o absolwentach Wydziału
 zróżnicowana oferta dydaktyczna,
 bogata oferta przedmiotów obieralnych.
 bardzo dobra kadra dydaktyczna,
 życzliwy stosunek nauczycieli do studentów,
 dobra współpraca kadry dydaktycznej z samorządem studenckim i kołami
naukowymi,
 aktywny udział studentów i nauczycieli w akcjach popularyzowania nauki w
szkołach średnich.
 tradycja i ugruntowana pozycja – kategoria A,
 spójna misja Wydziału jako centrum kształcenia specjalistów od infrastruktury,
 pozytywne akredytacje kierunków,
 prężna kadra,
 studia angielskojęzyczne,
 duża liczba kandydatów,
 dobrze funkcjonujące Studia doktoranckie,
 Wydziałowy Ośrodek Kształcenia na Odległość.

Opinie

Przyjęte
na RW

 oferta specjalności w języku angielskim na kierunku „mechanika i budowa
maszyn”,
 pozytywna opinia pracodawców o absolwentach Wydziału,
 zróżnicowana oferta dydaktyczna,
 prowadzenie międzyuczelnianego kierunku studiów – „inżynieria mechanicznomedyczna” wspólnie z Wydziałem Lekarskim GUMed.
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Kształcenie na studiach wyższych
Wydz.
OiO

Słabe strony






mało elastyczna oferta dydaktyczna,
słaby poziom kandydatów na studia – poniżej średniej uczelnianej,
nie najlepsze zaangażowanie kadry dydaktycznej w samokształcenie,
mała mobilność kadry dydaktycznej,
słabe zaangażowanie w procesy e-nauczania i e-learningu.

Mocne strony











uznany w świecie poziom absolwentów,
dobre zaplecze laboratoryjne,
tradycja i marka,
dobra współpraca studentów w ramach kół naukowych,
nowe kierunki studiów (nowe specjalności) rozszerzające ofertę edukacyjną
(kierunek: „transport”, specjalności: inżynieria zasobów naturalnych, technologie
podwodne),
międzynarodowe centrum studenckie - Iława, studencki ośrodek żeglarski w
Iławie,
zajęcia z uczniami szkół średnich na wydziale w ramach umów partnerskich,
współpraca z przemysłem.
różnorodna oferta programowa,
generalnie wysokie oceny studentów z ankiet dydaktycznych.






dobra kadra nauczycieli akademickich,
pozytywna opinia pracodawców o absolwentach,
tworzenie nowych kierunków studiów, zgodnie z zapotrzebowaniem,
dobrze działające koła naukowe.



ZiE

Razem

 coraz niższy poziom kandydatów,
 malejące zainteresowanie niektórymi kierunkami studiów,
 sale dydaktyczne w gmachu B (w tym SJO i lab. komp.) niedostępne dla
studentów niepełnosprawnych.
 zbyt liczne grupy dziekańskie, a szczególnie laboratoryjne i projektowe,
 rekrutacja kandydatów o bardzo niskim poziomie punktów,
 zastrzeżenia do systemu dwustopniowego.

Opinie

Podsumowanie w zakresie słabych stron:
Celowe wydaje się zmniejszenie liczby określającej limity przyjęć na kierunki, na które przyjmowani są kandydaci legitymujący się zbyt niskim poziomem punktów. Należy
określić wartość punktów, przy których na dany kierunek, przyjmowani będą kandydaci.
Celowe jest zmniejszenie liczebności grup dziekańskich, a szczególnie grup laboratoryjnych i projektowych.
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Kształcenia na studiach doktoranckich
Wydz.
Arch.

Chem.

ETI

EiA
FTiMS

ILiŚ

Słabe strony
 brak uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, konieczność
współuczestniczenia w Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska,
 niewielka możliwość aplikowania o granty badawcze, spowodowana brakiem
dyscypliny architektura i urbanistyka w panelach NCN, co demotywuje
doktorantów do stałego podnoszenia poziomu badań,
 pomimo prowadzenia badań o profilach zgodnych ze strategiami Wydziału bardzo
trudno jest utrzymać najlepszych absolwentów jako pracowników Wydziału.
Wynika to z braku silnych, finansowanych z zewnątrz zespołów badawczych, co z
kolei jest wynikiem bardzo ograniczonych możliwości aplikowania o badania (brak
dyscypliny w panelach NCN i kierunkach badań ogłaszanych przez NCBiR),
 słaby stopień umiędzynarodowienia studiów doktoranckich.
 brak programu, szczególnie w zakresie przedmiotów podstawowych,
 zróżnicowany poziom kandydatów.

 trudności w pozyskaniu najzdolniejszych studentów na studia ze względu na
utrwalony w Polsce stereotyp kariery zawodowej absolwentów uczelni
technicznych,
 słaba internacjonalizacja procesu kształcenia.
 zbyt mała liczba kandydatów,
 zbyt mała liczba absolwentów studium, składających prace doktorskie.
 słaby przepływ informacji w obrębie studium.

 program nie dostosowany do różnorodności dyscyplin uprawianych przez
doktorantów,
 zbyt mała elastyczność w doborze przedmiotów na Studium Doktoranckim (brak
możliwości wyboru przedmiotów z pewnej puli i dostosowania przebiegu Studium
do swojej dyscypliny),
 brak gratyfikacji finansowej za publikacje (punktowanych według MNiSW < 10
pkt.),
 słabe rozpropagowanie grantów i konkursów (UE, NCN) wśród doktorantów.

Mocne strony

Opinie

 zapewnienie III-stopniowego kształcenia,
 liczba osób chętnych do podjęcia studiów doktoranckich przewyższa liczbę
oferowanych miejsc, co umożliwia wybór najlepszych kandydatów,
 rozwój specjalności naukowych w jednostce w związku z pracami badawczymi
podejmowanymi przez uczestników studiów doktoranckich.

Przyjęte
na RW















Przyjęte
na RW









atrakcyjna oferta edukacyjna na studiach III stopnia,
duży nabór na studia doktoranckie,
stypendia dla większości doktorantów,
realizacja programu nauczania w całości w j. angielskim,
nowe źródła środków na stypendia dla doktorantów,
wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry naukowo‐dydaktycznej.
studium doktoranckie w całości prowadzone w języku angielskim,
rozwinięty system motywacji finansowej,
wysoki poziom merytoryczny kadry profesorskiej,
pełny dostęp do głównych baz bibliograficznych.
pełne uprawnienia akademickie,
bogate wyposażenie laboratoryjne.
atrakcyjna oferta przedmiotów monograficznych, prowadzonych przez
zagranicznych wykładowców,
duża elastyczność kształtowania indywidualnych programów studiów,
studenci uzyskują stypendia doktoranckie.
dobry kontakt Uczelni i kadry z przemysłem,
renoma PG,
kadra naukowa o wysokich kwalifikacjach,
dobre zaplecze badawcze,
duża liczba specjalistów i kadry w szerokim zakresie dyscyplin naukowych.

Przyjęte
na RW
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Kształcenia na studiach doktoranckich
Wydz.
Mech.
OiO
ZiE

Razem

Słabe strony









brak stypendiów dla wszystkich doktorantów,
mała liczba obronionych doktoratów w ciągu 4-letniego toku kształcenia.
Brak informacji
brak dobrych praktyk wynikających z krótkiego czasu prowadzenia,
nieinteresujący program,
duże obciążenie promotorów.
mała liczba kandydatów na studia doktoranckie,
niska sprawność w zakresie uzyskiwania stopni doktora

Mocne strony

Opinie

 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych:
Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Materiałowa.
 Brak informacji
 duże zainteresowanie,
 niezły poziom kandydatów,
 współpraca z zagraniczną kadrą naukową.
 prowadzenie studiów w języku angielskim,
 większa możliwość uzyskiwania stypendiów przez doktorantów,
 studia doktoranckie są dostępne dla absolwentów wszystkich wydziałów.

Podsumowanie w zakresie słabych stron:
Wskazane jest uatrakcyjnienie programów studiów doktoranckich.
Należy zwiększyć zainteresowanie studiami osób z przemysłu.
Celowe jest zwiększenie sprawności studiów doktoranckich w zakresie terminów uzyskiwania stopni doktora, przygotowanie oferty pracy na PG dla uczestników studiów.
Należy włączyć się w protest Wydziału Architektury dotyczący pominięcia dyscypliny Architektura i urbanistyka w NCN (uwaga ta jest istotna w zakresie badań naukowych).
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Kształcenia na studiach podyplomowych
Wydz.

Słabe strony

Mocne strony

Opinie

Arch.

 zbyt duża liczba godzin (300 godz. dydaktycznych) skumulowanych w czasie
dwóch semestrów,
 brak dostępu do sieci uczelnianej dla słuchaczy,
 niezadowalająca baza dydaktyczna,
 od następnej edycji konieczność prowadzenia studiów w formule komercyjnej, co
może stanowić znaczącą barierę finansową dla potencjalnych uczestników.

Przyjęte
na RW

Chem.

 brak oferty studiów podyplomowych dla szerokiego kręgu potencjalnych
słuchaczy.
 brak zainteresowania studiami podyplomowymi o profilu elektronika i
telekomunikacja pomimo istniejącej oferty.
 zbyt skromna oferta studiów podyplomowych.

 kadra dydaktyczna, w skład której wchodzą naukowcy z wiodących polskich
ośrodków naukowych (Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz
Uniwersytetu Gdańskiego) oraz praktycy z dziedzin związanych z zarządzaniem
przestrzenią miejską i rewitalizacją (np. Urząd Miasta Sopotu, Forum Rewitalizacji,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, biur projektowych i innych),
 oferta edukacyjna będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie obecnego rynku
pracy.
 atrakcyjna oferta edukacyjna na studiach podyplomowych.

ETI
EiA
FTiMS






ILiŚ

 niewystarczająca liczba godzin przeznaczonych na zajęcia z technik/metod
negocjacji przez strony warunków kontraktu budowlanego.

Mech.

 skromna oferta studiów podyplomowych,
 brak działań marketingowych na rzecz pozyskania nowych słuchaczy.

brak elektronicznego powiązania z platformą MojaPG,
mała liczba chętnych nauczycieli do prowadzenia zajęć,
mało precyzyjne i niekompletne przepisy prawne,
ze względu na małą liczbę zgłoszeń przedłużanie się rekrutacji na początkowe
tygodnie semestru,
 rozproszony mechanizm zarządzania studiami podyplomowymi.

 atrakcyjna oferta studiów podyplomowych o profilu informatycznym i
zainteresowanie nimi ze strony firm.
 oferta studiów podyplomowych wyjątkowych dla regionu,
 zajęcia prowadzone przez uznanych specjalistów naukowych.
 zajęcia prowadzone przez nauczycieli z dużym doświadczeniem,
 zajęcia i terminy dostosowane do potrzeb słuchaczy,
 prowadzone rodzaje studiów odpowiadają na zapotrzebowanie środowiska
(optometria, informatyka, matematyka dla nauczycieli),
 opracowanie profesjonalnego dziennika praktyk dla słuchaczy studiów
Matematyka dla nauczycieli,
 opłaty stałe z możliwością rozłożenia na raty,
 zapoznanie słuchaczy studiów nauczycielskich z nowoczesnymi metodami
nauczania.
 poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału,
 ścisła współpraca Wydziału z „przedstawicielami/reprezentantami przemysłu”
(Słuchacze studiów, wykładowcy studiów),
 realizacja studiów stanowi odpowiedź Wydziału na potrzeby środowiska
budowlanego (kolejna - IV edycja cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem),
 wysoki poziom prowadzonych zajęć (specjaliści/praktycy z terenu całej Polski
często z międzynarodowymi doświadczeniami),
 realizowana tematyka jest w dużej mierze nowa w praktyce polskich firm
budowlanych – Wydział przyczynia się do jej propagowania.
 możliwość uzyskania uprawnień zawodowych Międzynarodowego Inżyniera
Spawalnika,
 umożliwienie integracji środowiska przemysłu pomorskiego

Przyjęte
na RW

Przyjęte
na RW
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Kształcenia na studiach podyplomowych
Wydz.
OiO
ZiE
Razem

Słabe strony

Mocne strony

 mała mobilność kadry dydaktycznej,
 słabe zaangażowanie w procesy e-nauczania i e-learningu.
 brak zmian w programach wynikających z opinii słuchaczy.
 brak dostępu do sieci uczelnianej, brak powiązania z platformą Moja PG,
 brak szerokiej oferty studiów podyplomowych na niektórych wydziałach.







Opinie

studia podyplomowe (w tym zamawiane z zewnątrz),
duże zainteresowanie studiami.
bardzo szeroka i różnorodna oferta tematyczna studiów podyplomowych,
stałe i stabilne zainteresowanie studiami podyplomowymi.
Prowadzenie wielu edycji studiów podyplomowych cieszących się ciągle
zainteresowaniem

Podsumowanie w zakresie słabych stron:
Brak powiązań studiów podyplomowych z platformą mojaPG.
Celowe jest wprowadzenie na wydziałach mechanizmów mobilizujących n-a do organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych.

Badania naukowe
Wydz.
Arch.

Chem.

Słabe strony

Mocne strony

Opinie

 po przeprowadzonej reformie nauki i powołaniu NCN i NCBiR w 2010 roku, tempo
badań wyraźnie zwalnia i dyscyplinie grozi zapaść. Wynika to z braku dyscypliny
„architektura i urbanistyka” w panelach NCN oraz braku programów NCBiR
nakierowanych na badania w zakresie tej dyscypliny. Na Wydziale Architektury nie
są praktycznie realizowane nowe granty (jedynie kontynuowane wcześniej
uzyskane). Rada Programowa NCN wyraziła całkowity brak zrozumienia dla
konieczności prowadzenia badań w dyscyplinie „architektura i urbanistyka” –
autorytarnie i bez wyjaśnień odrzucając postulaty PAN i dziekanów wydziałów
architektury polskich uczelni,
 słaba kooperacja z innymi wydziałami Politechniki Gdańskiej w zakresie
prowadzenia badań naukowych.
 starzenie się kadry; zmniejszanie się udziału młodych pracowników nauki w
kadrze wydziału,
 niski poziom wzbogacania kadry wydziału przez osoby z zewnątrz,
 nierównomierność efektywności naukowej zespołów,
 zróżnicowanie jakości laboratoriów badawczych.

 kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale Architektury są spójne z
nurtami rozwojowymi dyscypliny obserwowanymi w skali europejskiej i światowej,
wynikają z dążeń do stałego pogłębiania stanu wiedzy oraz są odpowiedzią na
zróżnicowane potrzeby społeczne. Koncentrują się zarówno wokół kwestii
dziedzictwa jak i rozwoju, uwzględniają postęp technologiczny, są zgodne ze
strategią rozwoju kraju i priorytetami rozwoju poszczególnych regionów,
 wysoką intensywność prowadzonych badań odzwierciedlają wyniki ankiety oceny
parametrycznej za lata 2009-12, w której, w kryterium I – osiągnięcia naukowe i
twórcze, Wydział Architektury Politechniki uzyskał drugi wynik w kraju.

Przyjęte
na RW






Przyjęte
na RW

kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych,
silne zespoły naukowe,
liczne osiągnięcia badawcze,
3 pełne uprawnienia akademickie.
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Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2012/2013

Badania naukowe
Wydz.
ETI

EiA

FTiMS

Słabe strony

Mocne strony

 przeciążenie dydaktyką, utrudniające rozwój naukowy młodej kadry,
 tradycyjna organizacja zajęć, ograniczająca mobilność kadry do czołowych
ośrodków badawczych,
 nierównomierna aktywność katedr w badaniach naukowych i pozyskiwaniu
środków na te badania,
 słaba internacjonalizacja procesu badań naukowych.
 wysoki udział osób ze stopniami naukowymi,
 zbyt niska aktywność badawcza samodzielnych pracowników naukowych (za
mało publikacji lokowanych w czasopismach o światowej randze, niska aktywność
w pozyskiwaniu grantów).
 uzyskanie kategorii B w ocenie ministerialnej.

 uprawnienia habilitacyjne w 3 dyscyplinach oraz doktorskie w 5 dyscyplinach,
 kategoria A w ocenie parametrycznej ministerstwa; miejsce w ścisłej czołówce w
krajowym rankingu jednostek naukowych,
 wysoko budżetowe projekty badawcze, umożliwiające finansowanie badań.

ILiŚ
Mech.

Brak informacji
 ograniczony dostęp studentów I i II stopnia do specjalistycznych stanowisk
badawczych,
 problem ubezpieczenia sprzętu oraz ryzyko uszkodzenia.

OiO

 mało młodej kadry,
 niewykorzystanie pełnego potencjału naukowego, niewystarczająca liczba
publikacji w renomowanych czasopismach,
 mała liczba zdobywanych stopni naukowych,
 mała liczba patentów.
 brak liderów i zespołów badawczych szczególnie interdyscyplinarnych.

ZiE

 konsekwentne działania władz wydziału stymulujące aktywność licznego zaplecza
nauczycieli akademickich ze stopniem doktora ukierunkowaną na zwiększenie
liczby samodzielnych pracowników naukowych,
 liczne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 aktywny udział studentów, dyplomantów i doktorantów w badaniach naukowych,
 seminaria naukowe z udziałem studentów i doktorantów,
 duża liczba publikacji naukowych z listy filadelfijskiej.
Brak informacji
 wykorzystanie wyników aktualnie realizowanych badań w dydaktyce na poziomie
studiów I i II stopnia,
 udział doktorantów w realizacji prac badawczych,
 studenci studiów I i II stopnia są współautorami publikacji, w których
prezentowane są wyniki prac przy ich udziale,
 możliwość uczestnictwa w seminariach i konferencjach dla doktorantów i
studentów.
 unikalne zaplecze laboratoryjne,
 udział w programach międzynarodowych,
 czasopismo wydziałowe na liście filadelfijskiej,
 dobre powiązania z przemysłem.

Opinie

Przyjęte
na RW

 różnorodna tematyka ekonomiczno-techniczna,
 intensywna współpraca międzynarodowa.

Podsumowanie w zakresie słabych stron:
Mała aktywność w pozyskiwaniu grantów.
Mała liczba publikacji w czasopismach wyróżnionych przez JCR.
Nie satysfakcjonujące wyniki kategoryzacji.
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Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2012/2013

Baza dydaktyczna
Wydz.
Arch.

Chem.

ETI

Słabe strony
Zasoby osobowe:
 złożona ścieżka rozwoju kariery naukowej pracowników ogranicza szczególnie
możliwości awansu architektów – praktyków, nie prowadzących teoretycznych
badań naukowych.
Zasoby nieosobowe:
 niedostosowanie narzędzi uczelnianej sieci informatycznej (platforma mojapg) do
potrzeb studentów, kadry dydaktycznej oraz pracowników dziekanatu WA,
 brak akredytowanych laboratoriów,
 brak sali wykładowej na więcej niż 60 osób (potrzebna jest na 180 osób),
 słabe wyposażenie techniczne sali wykładowych,
 duże koszty utrzymania infrastruktury technicznej.
 przestarzałe elementy infrastruktury (budynki, wyposażenie aparaturowe pracowni
studenckich),
 zbyt mało sal dydaktycznych,
 niedofinansowanie bieżących zajęć dydaktycznych,
 brak funduszy na realizowanie prac dyplomowych.
 ograniczona baza lokalowa dla potrzeb specjalistycznych laboratoriów
dydaktycznych.

EiA



zbyt mała aktywność w podejmowaniu prób i pozyskiwaniu środków ze źródeł
zewnętrznych.

FTiMS



laboratorium z fizyki jądrowej nie dostosowane do standardów stosowanych w
radiologii.

ILiŚ



niewystarczająca liczba sal i brak odpowiedniego wyposażenia laboratoriów w
nowoczesną aparaturę pomiarową oraz bieżących przeglądów technicznych
sprzętu dydaktycznego.

Mocne strony

Opinie

Zasoby osobowe:
 wysokiej jakości kadra dydaktyczna z dużym doświadczeniem praktycznym.
Zasoby nieosobowe:
 systematyczna modernizacja infrastruktury technicznej i lokalowej.

Przyjęte
na RW




Przyjęte
na RW

stałe doskonalenie bazy dydaktycznej,
remonty i budowa nowych, nowocześnie wyposażonych sal.




dobra baza lokalowa i laboratoryjna (szczególnie komputerowa),
wsparcie i rozwój z wykorzystaniem projektów realizowanych z funduszy
europejskich.
 dobra infrastruktura do prowadzenia zajęć;
 rozbudowana infrastruktura laboratoriów dydaktycznych;
 dostęp do światowych zasobów prac naukowych;
 dostęp do sieci internetowej.
 nowoczesne laboratoria w zakresie nanotechnologii, konwersji energii i inżynierii
materiałowej,
 nowocześnie wyposażona, dobrze zaopatrzona i z dużą liczbą miejsc czytelnia
biblioteczna,
 zmodernizowane laboratoria z fizyki ogólnej,
 dobrze wyposażona pracownia pokazów z fizyki.
Brak informacji

Przyjęte
na RW
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Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2012/2013

Baza dydaktyczna
Wydz.
Mech.

Słabe strony





OiO
ZiE










wyposażenie większości laboratoriów wymaga rewitalizacji,
mała liczba stanowisk komputerowych przy dużej liczebności grup
laboratoryjnych,
przestarzały sprzęt komputerowy wymagający modernizacji i nowego
oprogramowania,
brak danych odnośnie stanowisk badawczych i laboratoriów udostępnianych
przez interesariuszy zewnętrznych,
nadmierna liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich,
słabe umiędzynarodowienie studiów,
skromna baza laboratoryjna dla nowych kierunków,
zbyt mała liczba sal dydaktycznych w odniesieniu do liczby studentów.
przestarzała infrastruktura informatyczna,
niedostatek powierzchni lokalowej w stosunku do rosnącej liczby studentów.
brakuje sal dydaktycznych,
trudność ułożenia planu dla wszystkich form kształcenia (zajęcia muszą się
odbywać od godz. 7 do 21).

Mocne strony


planowana rozbudowa i zmiana wyposażenia laboratoriów w ramach
realizowanych projektów Inżynier Przyszłości i Nanotechnologia B.



zadowalający stan techniczny zaplecza dydaktycznego, unikalne laboratoria.





własny budynek,
relatywnie dobre warunki prowadzenia zajęć,
dobre wyposażenie laboratoriów komputerowych.

Opinie

Podsumowanie w zakresie słabych stron:
Braki w zakresie bazy lokalowej do dydaktyki.
Braki w zakresie sprzętu specjalistycznego w laboratoriach dydaktycznych.
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Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2012/2013

Baza naukowa
Wydz.

Słabe strony

Arch.

 w zbyt nikłym stopniu istnieje współpraca pomiędzy wydziałami PG, która
umożliwiałaby korzystanie z bazy naukowej współpracujących wydziałów.

Chem.

 ograniczone środki na zakup nowoczesne aparatury badawczej.

ETI

 ograniczona baza lokalowa dla potrzeb specjalistycznych laboratoriów
badawczych.
 zbyt mała aktywność w pozyskiwaniu środków na rozwój infrastruktury badawczej.

EiA
FTiMS

ILiŚ
Mech.

 skromne środki finansowe na utrzymanie i konserwację dużej i zaawansowanej
technologicznie aparatury naukowej,
 brak dostępu do baz bibliotecznych ze starszymi rocznikami czasopism
naukowych.
Brak informacji
 brak akredytacji większości laboratoriów.

OiO

 zbyt wolne tempo modernizacji laboratoriów,
 brak środków na remonty i inwestycje.

ZiE

 brak na wydziale profesjonalnej informacji naukowej dla składających wnioski i
prowadzących projekty badawcze.

Mocne strony

Opinie

 realizacja programu „Rozwój infrastruktury na potrzeby kształcenia inżyniera
przyszłości” przyczyni się także do znacznego poprawienia bazy na rzecz
prowadzenia badań naukowych,
 planuje się powołanie Laboratorium Zaawansowanych Technologii na Wydziale
Architektury PG.
 wysoka efektywność pozyskiwania środków na finansowanie badań (niektóre
zespoły) i z funduszy strukturalnych.
 wysoko budżetowe projekty badawcze, umożliwiające finansowanie wybranych
zakupów sprzętu i oprogramowania.
 konsekwentne działania władz wydziału wspierające aktywność kadry naukowej i
zmierzające do zwiększenia liczby samodzielnych pracowników naukowych;
 bogate wyposażenie laboratoryjne.
 duża ilość nowoczesnej aparatury naukowej,
 nowocześnie wyposażona i dobrze zaopatrzona czytelnia biblioteczna,
 dostęp do wielu prestiżowych czasopism naukowych.

Przyjęte
na RW

Przyjęte
na RW

Przyjęte
na RW

Brak informacji
 ciężkie laboratoria badawcze ze stanowiskami często unikatowymi w skali
europejskiej (np. laboratorium tribologiczne, laboratorium badania opon).
 unikalne laboratoria umożliwiające badanie modeli lub fragmentów konstrukcji
wielkogabarytowych – niedostępne na innych uczelniach,
 oferta realizacji nietypowych ekspertyz dla przemysłu,
 posiadanie lub wszczęte procesy akredytacji i certyfikacji laboratoriów.
 różnorodne instrumentarium badawcze,
 współpraca międzynarodowa oraz badawczo-wdrożeniowa z przedsiębiorstwami.

Podsumowanie w zakresie słabych stron:
Skromna baza lokalowa dla potrzeb specjalistycznych laboratoriów badawczych.
Brak odpowiednio dużej liczby laboratoriów akredytowanych.
Brak specjalistycznej pomocy w przygotowaniu wniosków o projekty badawcze.
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