Załącznik nr 1
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2013/2014

Harmonogram działań Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK) na rok akademicki 2013/2014
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG
1. Podsumowanie wykonania zadań z roku akademickiego 2012/2013 w ramach WKZJK i KZJK centrów dydaktycznych:
1.1

sprawozdanie roczne,

1.2

podsumowanie słabych stron,

1.3

wskazanie działań naprawczych.

2. Monitorowanie prawidłowości przeprowadzania procedury dyplomowania na wszystkich wydziałach Politechniki Gdańskiej:
2.1

powołanie Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedury dyplomowania na
wydziałach PG,

2.2

wyznaczenie zadań Zespołom,

2.3

przyjęcie raportu pokontrolnego opracowanego przez Zespoły.

3. Działania bieżące w zakresie realizacji wniosków dotyczących zgłaszania zmian lub udoskonaleń.
4. Kontynuacja realizacji zadań w zakresie powołanych w roku akademickim 2012/2013 zespołów roboczych:
4.1

procedura nr 4 dotycząca oceny nauczycieli akademickich przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,

4.2

procedura nr 5 dotycząca oceny przedmiotu/modułu,

4.3

procedura nr 6 dotycząca oceny studiów doktoranckich,

4.4

procedura nr 7 dotycząca oceny studiów podyplomowych,

4.5

procedura nr 8 dotycząca hospitacji zajęć,

4.6

procedura nr 9 "System oceny osiągnięć w zakresie efektów kształcenia",

4.7

opracowanie "Instrukcji przygotowania prac dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej".

5. Wyznaczanie nowych zespołów roboczych i ich zadań w zakresie bieżącego monitorowania oraz doskonalenia jakości kształcenia.
6. Przygotowanie wytycznych dla komisji wydziałowych i działających w centrach dydaktycznych w zakresie konstruowania procedur wydziałowych
i w centrach.
7. Analiza zasad współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
8. Wydanie referatów wygłoszonych na seminarium "Dzień Jakości na PG" (1 lipca 2013 r.) w Zeszytach Naukowych PG w serii Jakość Kształcenia.
9. Organizacja drugiego seminarium "Dzień Jakości na PG".
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Załącznik nr 2
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2013/2014

Raport dotyczący pracy zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK PG w roku akademickim 2013/2014
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG

Zespoły robocze UKZJK powołane w roku akademickim 2012/2013
Lp.

1

2

3

4

Nazwa zespołu roboczego UKZJK

Zespół roboczy ds. Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i
Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zespół roboczy ds. Uczelnianej
Księgi Jakości Kształcenia PG

Zespół roboczy ds. Wydziałowych
Ksiąg Jakości Kształcenia PG

Zespół roboczy ds. Ksiąg Jakości
Kształcenia w centrach
dydaktycznych PG

Termin
realizacji
zadania

Wykonanie

11.2012

Uchwała Senatu PG w sprawie
wprowadzenia Uczelnianego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Politechnice Gdańskiej
nr 15/2012/XXIII z 21.11.2012 r.

Opracowanie projektu UKJK

01.2013

Treść UKJK została zaakceptowana na
posiedzeniu UKZJK w dn. 23.01.2013 r.
Zarządzenie rektora PG nr 15/2013
z 10.06.2013 r. w sprawie UKJK, WKJK,
KJK

dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
dr inż. Beata Majkowska
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG
mgr Barbara Zaleska

Opracowanie projektu WKJK

05.2013

Zarządzenie rektora PG nr 15/2013
z 10.06.2013 r. w sprawie UKJK, WKJK,
KJK

mgr Jolanta Wielgus
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
mgr Andrzej Bussler
Agnieszka Marchlewska
mgr Barbara Zaleska
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG

Opracowanie projektu KJK

05.2013

Zarządzenie rektora PG nr 15/2013
z 10.06.2013 r. w sprawie UKJK, WKJK,
KJK

Data
powołania

Skład zespołu roboczego

17.10.2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
dr Barbara Wikieł, doc. PG
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
mgr Barbara Zaleska
mgr inż. Agnieszka Krysiak

30.10.2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
dr inż. Beata Majkowska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
mgr Jolanta Wielgus
mgr Barbara Zaleska
mgr inż. Agnieszka Krysiak

27.02.2013

1.
2.
3.
4.
5.

27.02.2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadanie

Opracowanie projektu USZiDJK
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w roku akademickim 2013/2014

Raport dotyczący pracy zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK PG w roku akademickim 2013/2014
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG

Lp.

Nazwa zespołu roboczego UKZJK

5

Zespół roboczy ds. opracowania
założeń w zakresie metody
i właściwych im procedur
dotyczących weryfikacji efektów
kształcenia

6

7

8

Zespół roboczy ds. przeredagowanie
projektu zarządzenia rektora
w spr. zasad monitorowania karier
zawodowych absolwentów PG

Zespół roboczy ds. opracowania
uczelnianej procedury
antyplagiatowej

Zespół roboczy ds. opracowania
procedur ankietyzacji i hospitacji
zajęć

Data
powołania

Skład zespołu roboczego

Zadanie

Termin
realizacji
zadania

Wykonanie

27.02.2013

1.
2.
3.
4.
5.

dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska
mgr inż. Piotr Czyż
mgr Barbara Zaleska

Opracowanie założeń w zakresie
metody i właściwych im procedur
dotyczących weryfikacji efektów
kształcenia

06.2013

Procedura nr 9 z 23 stycznia 2014 r.
System oceny osiągnięć w zakresie
efektów kształcenia

27.02.2013

1.
2.
3.
4.

dr hab. inż., Marcin Sikorski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk

Przeredagowanie projektu
zarządzenia rektora w sprawie
zasad monitorowania karier
zawodowych absolwentów PG
i dokładne określenie organizacji
gromadzenia dokumentów w
Biurze Karier.

31.03.2013

Zarządzenie rektora PG
w sprawie zasad monitorowania karier
zawodowych absolwentów PG
nr 10/2013 z 20.03.2013 r.

22.05.2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dr hab. inż. Marin Sikorski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
dr Barbara Wikieł, doc. PG
mgr inż. Agnieszka Krysiak
Agnieszka Marchlewska
mgr Barbara Zaleska, DZJ

Opracowanie projektu uczelnianej
procedury ochrony własności
intelektualnej

30.09.2013

Procedura nr 3 z 25 września 2013 r.
Ochrony własności intelektualnej

22.05.2013

1.
2.
3.
4.
5.

dr hab. inż. Waldemar Stampor
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
mgr Barbara Zaleska
dr inż. Agnieszka Lendzion
dr Barbara Wikieł, doc. PG

Opracowanie projektu
uczelnianych procedur
dotyczących ankietyzacji i
hospitacji zajęć

30.11.2013

Procedura nr 8 z 23 stycznia 2014 r.
HOSPITACJE
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Lp.

9

Nazwa zespołu roboczego UKZJK

Zespół roboczy ds. opracowania
instrukcji przygotowania prac
dyplomowych realizowanych na
studiach wyższych na Politechnice
Gdańskiej

Data
powołania

Skład zespołu roboczego

25.09.2013

1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG
2. prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
3. dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
4. mgr Barbara Zaleska
5. dr inż. Agnieszka Lendzion
W konsultacji z:
1. dr hab. szt. art. mal. Jan Buczkowski,
prof. nadzw. PG
2. mgr Krystyna Dagga

Zadanie

4

Opracowanie instrukcji
przygotowania prac dyplomowych
realizowanych na studiach
wyższych na PG

Termin
realizacji
zadania

Wykonanie

15.12.2013

Projekt instrukcji przygotowania prac
dyplomowych – przyjęty na posiedzeniu
w dn. 23.01.2014 r.
Zarządzenie Rektora PG nr 17/2014 z 1
kwietnia 2014 r. w sprawie:
wprowadzenia wytycznych i wymagań
edytorskich dla autorów prac
dyplomowych lub projektów
dyplomowych realizowanych na studiach
wyższych na Politechnice Gdańskiej
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Zespoły robocze UKZJK powołane w roku akademickim 2013/2014
Lp.

Nazwa zespołu roboczego UKZJK

1

Zespół roboczy ds. opracowania
standardów oceny słabych i mocnych
stron wydziałów i centrów

2

Zespół redakcyjny zeszytu
naukowego PG nr 1 w serii „jakość
kształcenia”

3

Zespół roboczy ds. określenia
prawidłowości przyporządkowania
dyscyplin naukowych do kierunków i
kadry firmującej kierunki

4

Zespół roboczy ds. opracowania
procedury weryfikacji efektów
kształcenia

Termin
realizacji
zadania

Wykonanie

Opracowanie standardów
(wskaźników) oceny słabych
i mocnych stron wydziałów
i centrów dydaktycznych PG
dotyczących jakości kształcenia

31.05.2014

W czasie IX posiedzenia UKZJK w dniu
3.07.2014 r. został przedstawiony projekt:
„Standardy oceny słabych i mocnych
stron wydziałów i centrów dydaktycznych
na Politechnice Gdańskiej w zakresie
jakości kształcenia”

Redakcyjne opracowanie Zeszytu
Naukowego PG nr 1 w serii
Jakość kształcenia

01.06.2014

Zeszyt problemowy nr 1/2014,
seria Jakość Kształcenia,
pt. „Dzień Jakości PG”

Określenie prawidłowości
przyporządkowania dyscyplin
naukowych do kierunków i kadry
firmującej kierunki

30.04.2014

Zespoły złożyły pisemne raporty do dnia
30.04.2014 r. oraz ustne uzasadnienia w
czasie VI posiedzenia UKZJK w dniu
15.05.2014 r.

Opracowanie procedury
weryfikacji efektów kształcenia

30.09.2014

Data
powołania

Skład zespołu roboczego

Zadanie

23.01.2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dr Barbara Wikieł, doc. PG
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
mgr Barbara Zaleska
Marcin Grzegorczyk
mgr inż. Przemysław Kitowski

23.01.2014

1.
2.
3.
4.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
mgr Joanna Jaszewska

13.03.2014

Powołanie niezależnych 1-osobowych zespołów:
3.1. dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
3.2. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
3.3. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. nadzw. PG
3.4. dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
3.5. dr hab. inż. Waldemar Stampor
3.6. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG
3.7. dr inż. Beata Majkowska
3.8. dr inż. Damian Bocheński
3.9. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. nadzw. PG

13.03.2014

1.
2.
3.
4.
5.

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
dr inż. Agnieszka Lendzion
mgr inż. Agnieszka Krysiak
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Załącznik nr 3
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2013/2014

Raport dotyczący pracy uczelnianych zespołów ds. oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG

Lp.

1

Nr
powołania
zespołu

03/2013/
zmienione

Data
powołania

08.01.2014

Skład zespołu

1. Dr hab. inż. Marcin Sikorski,
prof. nadzw. PG
2. Dr inż. Damian Bocheński,
w zast. za prof. dr hab. inż.
Zbigniewa Korczewskiego
3. Dr inż. Beata Majkowska
4. Mgr inż. Przemysław Kitowski
W konsultacji z:
5. Mgr inż. Agnieszka Krysiak

2

04/2013/
zmienione

23.01.2014

Jednostki monitorowane/
obszar monitorowany

1. Ocena Wydziałowego Regulaminu
Dyplomowania;
2. Ocena procedury zatwierdzania tematów prac
dyplomowych;
3. Ocena przestrzegania terminarza wydawania
tematów prac dyplomowych;
1. Wydział Fizyki Technicznej 4. Liczba prac dyplomowych przypadająca na
i Matematyki Stosowanej,
jednego opiekuna;
2. Wydział Chemiczny,
5. Sprawdzenie czy zostały wprowadzone
3. Wydział Architektury.
poprawki w Regulaminie uwzględniające
zmiany wynikające z procedury nr 3 z 25
września 2013 r. w sprawie Ochrony
Własności Intelektualnej;
6. Ocena prowadzenia zajęć z przedmiotu
Seminarium dyplomowe.
7. WNIOSKI/PODSUMOWANIE.

1. Prof. dr hab. Ewa KlugmannRadziemska
1. Wydział Elektroniki,
2. Dr hab. inż. Waldemar Stampor
Telekomunikacji i
3. Dr hab. inż. Zygmunt
Informatyki,
Kurałowicz, prof. nadzw. PG
2. Wydział Elektrotechniki i
4. Robert Śpiewakowski, SSPG
Automatyki,
3. Wydział Zarządzania i
Ekonomii.
W konsultacji z:
5. Mgr inż. Agnieszka Krysiak

Zadania

1. Ocena Wydziałowego Regulaminu
Dyplomowania;
2. Ocena procedury zatwierdzania tematów prac
dyplomowych;
3. Ocena przestrzegania terminarza wydawania
tematów prac dyplomowych;
4. Liczba prac dyplomowych przypadająca na
jednego opiekuna;
5. Sprawdzenie czy zostały wprowadzone
poprawki w Regulaminie uwzględniające
zmiany wynikające z procedury nr 3 z 25
września 2013 r. w sprawie Ochrony
Własności Intelektualnej;
6. Ocena prowadzenia zajęć z przedmiotu
Seminarium dyplomowe.
7. WNIOSKI/PODSUMOWANIE.
6

Termin
realizacji
zadań

Wykonanie

Sprawozdanie zespołu z 14.03.2014 r.
31.03.2014

31.03.2014

Raport końcowy dot. oceny jakości
kształcenia w zakresie prawidłowości
procedury dyplomowania na wydziałach
z 13.04.2014 r.

Sprawozdania zespołu:
 z 10.03.2014 r. (dot. oceny na WZiE),
 z 13.03.2014 r. (dot. WEiA),
 z 20.03.2014 r. (dot. WETI).
Raport końcowy dot. oceny jakości
kształcenia w zakresie prawidłowości
procedury dyplomowania na wydziałach
z 13.04.2014 r.
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Lp.

3

Nr
powołania
zespołu

05/2013

Data
powołania

13.12.2013

Skład zespołu

Jednostki monitorowane/
obszar monitorowany

1. Dr hab. inż. Dariusz Świsulski,
prof. nadzw. PG
2. Dr inż. arch. Agnieszka Błażko,
1. Wydział Inżynierii Lądowej
doc. PG
i Środowiska,
3. Dr hab. inż. Włodzimierz
2.
Wydział Oceanotechniki i
Zieniutycz, prof. nadzw. PG
Okrętownictwa,
4. Marcin Grzegorczyk
3. Wydział Mechaniczny.
W konsultacji z:
5. Mgr inż. Agnieszka Krysiak

Zadania
1. Ocena Wydziałowego Regulaminu
Dyplomowania;
2. Ocena procedury zatwierdzania tematów prac
dyplomowych;
3. Ocena przestrzegania terminarza wydawania
tematów prac dyplomowych;
4. Liczba prac dyplomowych przypadająca na
jednego opiekuna;
5. Sprawdzenie czy zostały wprowadzone
poprawki w Regulaminie uwzględniające
zmiany wynikające z procedury nr 3 z 25
września 2013 r. w sprawie Ochrony
Własności Intelektualnej;
6. Ocena prowadzenia zajęć z przedmiotu
Seminarium dyplomowe.
7. WNIOSKI/PODSUMOWANIE.
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Termin
realizacji
zadań

Wykonanie

Sprawozdanie zespołu z 27.02.2014 r.
31.03.2014

Raport końcowy dot. oceny jakości
kształcenia w zakresie prawidłowości
procedury dyplomowania na wydziałach
z 13.04.2014 r.

Załącznik nr 4
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2013/2014

Ocena realizacji zadań strategicznych PG w zakresie obszarów związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG

Treść listu skierowanego do prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka
przez prof. dr hab. inż. Alicję Konczakowską (8.09.2014 r.)
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia stwierdziła, że celowe jest dokonanie oceny
stopnia realizacji strategii PG poprzez wprowadzenie określonych wskaźników jakościowych i ilościowych
dotyczących obszarów strategicznych w zakresie zadań związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością
kształcenia. Komisja przygotowała dla obszarów wymienionych w strategii, dla wytypowanych do oceny
zadań związanych z kształceniem, listę pytań zatytułowaną Ocena realizacji zadań strategicznych w
zakresie obszarów związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia, w sumie 27 pytań,
w załączeniu. Analiza wytypowanych do oceny zadań będzie możliwa po uzyskaniu danych od
wydziałów, danych, którymi Komisja nie dysponuje.
Jeżeli Pan Rektor uzna za celowe przeprowadzenie takiej ankiety, to bardzo proszę o pomoc w
uzyskaniu danych, które są w dyspozycji wydziałów. Najwięcej pytań jest w obszarze kształcenie, co jest
oczywiste. Pracownicy Działu Zarządzania Jakością deklarują pomoc we wprowadzeniu danych
dostępnych z poziomu Uczelni.
Na podstawie wypełnionych ankiet Komisja opracuje ocenę zbiorczą dla wszystkich wydziałów.
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Załącznik nr 4
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2013/2014

Ocena realizacji zadań strategicznych PG w zakresie obszarów związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG
Obszar/Pytania

Kształcenie

Czy na wszystkich kierunkach studiów na wydziale wdrożone zostały zajęcia z projektowania zespołowego zgodnie z zasadami
określonymi przez CDIO i KRK?
a. Liczba kierunków studiów i poziomów kształcenia, na których wprowadzono zajęcia z projektowania zespołowego, w stosunku do
wszystkich kierunków studiów realizowanych na wydziale.
Odpowiedź
b. Na danym kierunku i poziomie kształcenia należy podać, na którym semestrze prowadzone są zajęcia z projektowania zespołowego
oraz liczbę godzin na semestr. Wykaz powinien zawierać wszystkie kierunki i poziomy studiów prowadzonych na wydziale. Jeżeli nie są
prowadzone zajęcia projektowania zespołowego, to należy wpisać przy nazwie kierunku i poziomie studiów liczbę 0.
Odpowiedź
2. Czy wydział współpracuje z pracodawcami w celu dostosowania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwenta do potrzeb
gospodarczych i społecznych?
a. Liczba przedstawicieli pracodawców w radach programowych kierunków studiów, w stosunku do wszystkich kierunków studiów
realizowanych na wydziale.
Odpowiedź
b. Liczba programów kształcenia na kierunkach/specjalnościach na wydziale posiadających ocenę pracodawców, w stosunku do
wszystkich kierunków studiów realizowanych na wydziale.
Odpowiedź
3. Czy zwiększona została na wydziale oferta praktyk zawodowych?
a. Liczba nowych pracodawców przyjmujących na praktyki.
Odpowiedź
b. Liczba studentów realizujących Długoterminowe Staże Badawczo-Przemysłowe.
Odpowiedź
c. Liczba studentów realizujących inne/dodatkowe formy praktyk zawodowych.
Odpowiedź
4. Czy wprowadzone zostały na wydziale, we współpracy z innym wydziałem, elitarne kierunki studiów lub inna oferta dla
najlepszych studentów?
a. Liczba wprowadzonych lub współtworzonych z innym wydziałem elitarnych kierunków studiów dla najlepszych studentów.
Odpowiedź
b. Liczba studentów na wydziale realizujących indywidualny program kształcenia, w stosunku do wszystkich studentów na wydziale.
Odpowiedź
5. Czy oferta studiów na wydziale obejmuje programy kształcenia w języku angielskim?
a. Liczba kierunków studiów/specjalności realizowanych w języku angielskim.
Odpowiedź
b. Liczba studentów na kierunkach studiów/specjalnościach realizowanych w języku angielskim.
Odpowiedź
1.

9

Załącznik nr 4
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2013/2014

Ocena realizacji zadań strategicznych PG w zakresie obszarów związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG
Liczba studentów na kierunkach studiów/specjalnościach realizowanych w języku angielskim, w stosunku do wszystkich studentów na
wydziale.
Odpowiedź
6. Czy oferta studiów na wydziale (stacjonarnych i niestacjonarnych) obejmuje zajęcia dydaktyczne prowadzone z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?
a. Liczba kierunków studiów obejmujących zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w
stosunku do wszystkich kierunków studiów realizowanych na wydziale.
Odpowiedź
b. Liczba przedmiotów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na poszczególnych kierunkach studiów.
Odpowiedź
c. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w stosunku do
wszystkich godzin zajęć na studiach wyższych realizowanych na wydziale.
Odpowiedź
7. Czy wydział realizuje nowe projekty w zakresie kształcenia przez całe życie?
a. Liczba realizowanych nowych projektów w zakresie kształcenia przez całe życie.
Odpowiedź
8. Czy wydział prowadzi nowe formy kształcenia, w tym zajęcia międzykierunkowe i międzywydziałowe? Czy studenci wydziału
mogą uczestniczyć/uczestniczą w zajęciach tego typu organizowanych na uczelni?
a. Liczba godzin prowadzonych przez wydział zajęć międzykierunkowych.
Odpowiedź
b. Liczba studentów uczestniczących w zajęciach międzykierunkowych.
Odpowiedź
c. Liczba godzin prowadzonych przez wydział zajęć międzywydziałowych.
Odpowiedź
d. Liczba studentów uczestniczących w zajęciach międzywydziałowych.
Odpowiedź
e. Liczba studentów wydziału biorących udział w zajęciach międzykierunkowych/międzywydziałowych organizowanych przez inne
wydziały.
Odpowiedź
9. Czy studenci wydziału uczestniczą w rozgrywkach sportowych zamiast zajęć wychowania fizycznego?
a. Liczba studentów wydziału uczestniczących w rozgrywkach sportowych, w stosunku do wszystkich studentów na wydziale.
Odpowiedź
10. Czy wydział organizuje szkoły letnie dla studentów?
a. Liczba szkół letnich organizowanych rocznie przez wydział.
Odpowiedź
b. Liczba godzin zajęć prowadzonych w ramach szkół letnich organizowanych przez wydział.
c.
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Odpowiedź
c. Liczba studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach szkół letnich organizowanych przez wydział, w stosunku do
wszystkich studentów na wydziale.
Odpowiedź
11. Czy wydział uzyskał krajowe lub międzynarodowe certyfikaty programów kształcenia dla wszystkich rodzajów prowadzonych
studiów?
a. Liczba programów kształcenia posiadających certyfikaty krajowe, w stosunku do wszystkich programów realizowanych na wydziale.
Odpowiedź
b. Liczba programów kształcenia posiadających certyfikaty międzynarodowe, w stosunku do wszystkich programów realizowanych na
wydziale.
Odpowiedź
12. Czy wydział pozyskał większą liczbę studentów zagranicznych w celu internacjonalizacji uczelni?
a. Liczba studentów zagranicznych, w stosunku do wszystkich studentów na wydziale.
Odpowiedź
b. Wzrost liczby studentów zagranicznych studiujących na wydziale w danym roku akademickim w stosunku do roku poprzedniego.
Odpowiedź

Ocena poprzez wyniki rekrutacji
1. Jakość kandydatów na podstawie liczby punktów ostatniego kandydata – wartość LP
Kierunek studiów

Forma studiów

Poziom studiów

2. Jakość kandydatów na podstawie przebiegu f (LP)
Kierunek studiów
Forma studiów
Poziom studiów

Wartość LP

Ocena, uwagi

Ocena, uwagi
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Obszar/Pytania

Badania

Czy wydział posiada silne zespoły badawcze pozyskujące granty krajowe i zagraniczne w priorytetowych dziedzinach nauki
i gospodarki?
Odpowiedź
a. Liczba publikacji w czasopismach wyróżnionych przez JCR odniesiona do liczby nauczycieli akademickich.
Odpowiedź
b. Liczba publikacji w materiałach konferencji międzynarodowych uznawana przez Web of Science odniesiona do liczby nauczycieli
akademickich.
Odpowiedź
c. Liczba patentów i zgłoszeń patentowych odniesiona do liczby nauczycieli akademickich.
Odpowiedź
d. Liczba publikacji ze studentami.
Odpowiedź
e. Liczba publikacji z doktorantami.
Odpowiedź
f.
Liczba grantów krajowych i międzynarodowych.
Odpowiedź
2. Czy została przygotowana ewidencja laboratoriów badawczych?
Odpowiedź
a. Liczba akredytowanych laboratoriów naukowych.
Odpowiedź
3. Czy ustalono zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych oraz możliwości ich wykorzystania przez inne zespoły?
Odpowiedź
4. Czy na Wydziale ustalono mechanizmy (zasady) wspierające rozwój kadry?
Odpowiedź
a. Liczba nagród ministra za osiągnięcia w badaniach naukowych.
Odpowiedź
b. Liczba uzyskanych tytułów profesorskich, stopni doktora, stopni doktora habilitowanego.
Odpowiedź
5. Czy jest korelacja pomiędzy badaniami naukowymi a dydaktyką prowadzoną na Wydziale? Na czym ta korelacja polega?
Odpowiedź
6. Czy na Wydziale są doktoranci zagraniczni?
Odpowiedź
a. Liczba doktorantów zagranicznych.
Odpowiedź
1.
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7. Czy na studiach doktoranckich są zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy?
Odpowiedź
a. Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących zajęcia na studiach doktoranckich
Odpowiedź
b. Liczba godzin zajęć na studiach doktoranckich prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.
Odpowiedź

Obszar/Pytania

Innowacje

1. Czy Wydział kształtuje postawy proinnowacyjne?
Odpowiedź
a. Liczba i wymiar godzinowy organizowanych na Wydziale szkoleń dotyczących kształtowania postaw proinnowacyjnych, w tym z
przedsiębiorczości, komunikacji, przywództwa, zarządzania projektami, własności intelektualnej itp.
Odpowiedź
b. Liczba osób (studentów, doktorantów, pracowników) uczestniczących w ww. szkoleniach.
Odpowiedź
c. Liczba przedmiotów w poszczególnych programach studiów uwzględniających ww. zagadnienia.
Odpowiedź

Obszar/Pytania

Jakość

1. Czy Wydział monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów oraz opinie pracodawców?
Odpowiedź
a. Liczba wypełnionych ankiet absolwentów danego wydziału.
Odpowiedź
b. Liczba zaopiniowanych programów kształcenia/specjalności przez pracodawców.
Odpowiedź
2. Czy Wydział ma przygotowane laboratoria do uzyskania certyfikatów jakościowych?
Odpowiedź
a. Liczba laboratoriów zgłoszonych do certyfikacji.
Odpowiedź
b. Liczba uzyskanych certyfikatów.
3. Czy Wydział przygotowuje i/lub realizuje konkursy projakościowe na najlepszego studenta, doktoranta, absolwenta, młodego
pracownika nauki, najlepszy zespół badawczy, najlepszego promotora, najlepszego wykładowcę?
Odpowiedź
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a. Liczba ogłoszonych konkursów projakościowych
Odpowiedź

Obszar/Pytania

Rozwój

1. Czy Wydział pozyskuje środki finansowe na rzecz rozwoju potencjału badawczego, dydaktycznego i infrastruktury?
Odpowiedź
a. Liczba aktualnie realizowanych projektów na na rzecz rozwoju potencjału badawczego, dydaktycznego i infrastruktury.
Odpowiedź
b. Łączna kwota pozyskanych środków na rzecz rozwoju potencjału badawczego, dydaktycznego i infrastruktury.
Odpowiedź

Obszar/Pytania

Współpraca

1. Czy Wydział buduje partnerstwo strategiczne w celu stworzenia konkurencyjnej oferty kształcenia dla potrzeb gospodarki?
Odpowiedź
a. Liczba podpisanych porozumień/umów partnerskich o współpracy z JST oraz NGO.
Odpowiedź
b. Liczba partnerów spośród JST i NGO współpracujących z Wydziałem w celu stworzenia konkurencyjnej oferty kształcenia dla potrzeb
gospodarki.
Odpowiedź
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Wydział

Liczba
członków
WKZJK

Arch.

Przedstawiciel w WKZJK
studentów

doktorantów

interesariuszy
zew.

Liczba
spotkań
WKZJK

13

1

1

1

Chem.

10

1

1

ETI

9

1

EiA

21

FTiMS

Działania WKZJK

Wnioski
zgłoszenia
potrzeby
zmiany*

zrealizowane

niezrealizowane

w realizacji

Zespoły
robocze

2

9

0

1

5

17

1

6

11

0

0

4

21

1

1

11

4

0

1

3

9

2

1

1

3

24

0

1

3

0

7

1

1

0

3

4

0

1

0

0

ILiŚ

15

1

1

1

8

7

0

2

6

6

Mech.

11

1

1

1

2

4

0

0

0

0

OiO

7

1

1

1

8

3

0

0

1

0

ZiE

7

1

1

1

2

5

0

0

0

2

*Brak wniosków zgłoszenia potrzeby zmiany nie oznacza, że wydział nie odnotował żadnych zgłoszeń w roku akademickim 2013/2104. W niektórych przypadkach celowo nie podano liczby
i danych dotyczących wniosków ze względu na poufny charakter informacji.

Centrum

Liczba
członków
KZJK

JO

Przedstawiciel w KZJK
studentów

doktorantów

interesariuszy
zew.

Liczba
spotkań
KZJK

11

1

0

0

NMiKnO

10

1

0

SA

6

1

0

Działania KZJK

Wnioski
zgłoszenia
potrzeby
zmiany

zrealizowane

niezrealizowane

w realizacji

Zespoły
robocze

5

14

0

1

1

1

0

3

14

0

0

4

0

0

3

8

0

0

8

0

15

