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 w roku akademickim 2013/2014
UKZJK liczy 19 członków, w tym 2 przedstawicieli Samorządu Studentów PG, 1 przedstawiciel
Samorządu Doktorantów PG. 12 lutego 2014 r. rektor PG powołał przedstawiciela interesariuszy
zewnętrznych.
Pierwszy skład osobowy UKZJK PG został określony w ww. Piśmie Okólnym nr 18/2012
z 1 października 2012 r.
Zmiany w składzie UKZJK w roku akademickim 2013/2014 zostały zaakceptowane w:

Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2013 z 17 października 2013 r..

Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2014 z 12 lutego 2014 r.

Piśmie Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2014 z 7 maja 2014 r.

2.

Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2013/2014:
2.1. Liczba odbytych posiedzeń, informacja o formie dokumentowania zebrań
W roku akademickim 2013/2014 UKZJK obradowała 10 razy:











I posiedzenie UKZJK, 9.10.2013 r.
II posiedzenie UKZJK, 13.12.2013 r.
III posiedzenie UKZJK, 23.01.2014 r.
IV posiedzenie UKZJK, 13.03.2014 r.
V posiedzenie UKZJK, 10.04.2014 r.
VI posiedzenie UKZJK, 15.05.2014 r.
VII posiedzenie UKZJK, 12.06.2014 r.
VIII posiedzenie UKZJK "Dzień Jakości PG", 24.06.2014 r.
IX posiedzenie UKZJK, 03.07.2014 r.
X posiedzenie UKZJK, 25.09.2014 r.

Każde posiedzenie zostało udokumentowane protokołem, do którego dołączono listy obecności
oraz załączniki. Protokoły z posiedzeń UKZJK były zatwierdzane na następnym posiedzeniu
Komisji, a wersje z naniesionymi poprawkami, są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.
2.2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2013/2014
UKZJK przyjęła harmonogram działań na rok akademicki 2013/2014 podczas II posiedzenia
UKZJK w dniu 13.12.2013 r. (załącznik nr 1).
Działania wymienione w punktach 1 - 9 „Harmonogramu działań Uczelnianej Komisji
ds. Zapewnienia Jakości kształcenia” zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.
2.3. Opracowane akty wewnętrzne PG w roku akademickim 2013/2014:
2.3.1. 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.
2.3.2. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia
wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na
Politechnice Gdańskiej
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2.3.3. 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
2.3.4. Zarządzenie Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia cyfrowej
Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, cyfrowych Ksiąg Jakości
Kształcenia na wydziałach Politechniki Gdańskiej, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia w
centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej
2.4. Akty wewnętrzne PG, powstałe lub zmodyfikowane na wniosek UKZJK lub zgłoszonych do
UKZJK potrzeb zmian:
2.4.1. Pisma Okólne Rektora PG w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia:




Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2013 z 17 października 2013 r.
Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2014 z 12 lutego 2014 r.
Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2014 z 7 maja 2014 r.

2.4.2. Opracowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane:


3.

Procedura nr 4 z 15 maja 2014 r. – Ankieta oceny nauczycieli akademickich oraz
osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na PG przez studentów, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych.

Procedura nr 5 – Ankieta oceny przedmiotu, modułu – nie poddana pod głosowanie.

Procedura nr 6 – Ankieta oceny studiów doktoranckich i podyplomowych – nie
poddana pod głosowanie.

Procedura nr 8 z 23 stycznia 2014 r. – Hospitacje

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

Wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych
realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.

Procedura nr 10 z 13 marca 2014 r. – Tworzenie i prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Procedura nr 11 z 12 czerwca 2014 r. – Zasady zmiany przez studenta kierunku
studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów kształcenia
osiągniętych przez przenoszącego się studenta.

Procedura Wydziałowa: Ochrona własności intelektualnej, która jest realizowana na 7
wydziałach PG (bez Wydziału Architektury i Wydziału Zarządzania i Ekonomii)
zatwierdzana przez dziekana Wydziału, wytyczne zostały przygotowane przez
UKZJK i zatwierdzone na posiedzeniu UKZJK 12 czerwca 2014 r.
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 2013/2014 UKZJK powołała 3 zespoły robocze. 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 (załącznik nr 2). Raport zawiera również
informacje o działaniach zespołów roboczych powołanych w roku akademickim 2012/2013,
ponieważ 3 z tych zespołów zakończyły prace w roku akademickim 2013/2014.
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
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monitorujących. Zadania te formułuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, a zatwierdza
UKZJK. W roku akademickim 2013/2014 UKZJK powołała 3 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 (załącznik nr 3).
3.3. Powołany został Zespół Redakcyjny, którego zadaniem było zatwierdzenie treści i formy
artykułów przeznaczonych do publikacji w Zeszycie problemowym Politechniki Gdańskiej nr
1/2014 „Dzień Jakości PG”, seria Jakość kształcenia (informacje w załączniku nr 2).
3.4. UKZJK przygotowała dokument zatytułowany: „Ocena realizacji zadań strategicznych PG w
zakresie obszarów związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia”, który został
zatwierdzony na posiedzeniu 3 lipca 2014 r. Dokument ten wraz z pismem przewodnim został
przekazany do Pana prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka, rektora PG (załącznik nr 4). Obecnie
prowadzone są prace nad opracowaniem mierników oceny realizacji zadań strategicznych we
współpracy z pracownikami Działu Legislacji Audytu i Bezpieczeństwa.
3.5. Podjęte zostały prace realizowane przez grupę pracodawców pod kierunkiem przedstawiciela
pracodawców w UKZJK, dotyczące oceny głównie absolwentów Wydziału ETI, których
podsumowanie zostało zaprezentowane w referacie: Wykształcenie absolwenta Politechniki
Gdańskiej w ocenie pracodawców, wygłoszonym na Seminarium „Dzień Jakości PG”,
24 czerwca 2014.
3.6. Na posiedzeniu UKZJK w dniu 14 kwietnia 2014 r. członkowie Komisji dyskutowali nad treścią
dokumentu Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG
zatwierdzonego Uchwałą Senatu PG nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. pod katem
poprawności i aktualności przyjętych w ww. dokumencie zapisów. Komisja stwierdziła, że
dokument nie wymaga wprowadzenia zmian.
3.7. UKZJ współpracuje z Senacką Komisją ds. Kształcenia oraz z Zespołem ds. Krajowych Ram
Kwalifikacji.
4.

Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie:
Zgodnie z Procedurą nr 2 z 23 stycznia 2013 r. Zgłaszanie potrzeby zmiany UKZJK w roku
akademickim 2013/2014 przyjęła 34 wnioski, w tym 28 dotyczących potrzeby udoskonalenia oraz 6
dotyczących wykrytych niezgodności.
Zgłoszone wnioski wraz z dokumentacją są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.

5.

Inne działania projakościowe:
5.1. Aktualizacja strony Internetowej Jakość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej:
http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia
5.2. II Uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG”, 2014
Drugie uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG” w 2014 roku zostało
zorganizowane pod hasłem Wskaźniki jakości w obszarach strategicznych PG. Seminarium
odbyło się 24.06.2014 r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PG „Eureka” w Sopocie w
godz. 9:00-16:30.
Obrady prowadziła prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska. Referat wprowadzający wygłosił prof.
dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju i jakości PG. W Seminarium uczestniczyło
46 osób, zaprezentowanych zostało 13 referatów.
Referaty prezentowane były w trzech blokach tematycznych:




jakość kształcenia w ocenie kandydatów na studia, studentów, doktorantów i pracodawców
(4 referaty);
realizacja założeń strategicznych w zakresie jakości kształcenia (4 referaty);
narzędzia systemowe w zapewnieniu i doskonaleniu jakości (4 referaty).

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w Zeszycie problemowych nr 2 Politechniki Gdańskiej,
w serii Jakość Kształcenia w roku 2016.
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Referaty wygłoszone w 2013 roku na pierwszym uczelnianym seminarium „Dzień Jakości na
PG”, zostały opublikowane w Zeszycie problemowym nr 1/2014, „Dzień Jakości PG”
rozpoczynającym serię Jakość Kształcenia, który przekazano uczestnikom seminarium w czasie
obrad.
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 opracowany na rok akademicki 2013/2014,
opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2013/2014:
 liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań,
 informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach,
 informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich
wyeliminowanie,
 opracowane akty wewnętrzne wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2013/2014 (szczególnie Księgi Jakości Kształcenia),
 opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2013/2014,
 inne działania wydziału/centrum uznane za istotne.
harmonogram działań na rok akademicki 2014/2015.

W tabeli 1 zestawiono dane liczbowe opisujące ilościowo działania WKZJK i KZJK, odpowiednio na
wydziałach i w centrach dydaktycznych (załącznik nr 5).
Spis załączników
1. Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2013/2014
2. Raport dotyczący pracy zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK
3. Raport dotyczący pracy Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia
4. Dokument pt. „Ocena realizacji zadań strategicznych PG w zakresie obszarów związanych
bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia”, z treścią pisma do Pana prof. dr hab. inż.
Henryka Krawczyka, rektora PG
5. Zestawienie danych liczbowych dotyczących działań WKZJK i KZJK w roku akademickim
2013/2014
Opracowały: prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, dr inż. Agnieszka Lendzion.

5

