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 2014/2015
UKZJK liczyła 19 członków, w tym 1 przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych,
2 przedstawicieli Samorządu Studentów PG oraz 1 przedstawiciel Samorządu Doktorantów PG.
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 2014/2015 zostały zaakceptowane w Piśmie
Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2015 z 19 stycznia 2015 r.

2.

Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2014/2015:
2.1. Liczba odbytych posiedzeń, informacja o formie dokumentowania zebrań
W roku akademickim 2014/2015 UKZJK obradowała 10 razy:











I posiedzenie UKZJK, 9.10.2014 r.
II posiedzenie UKZJK, 13.11.2014 r.
III posiedzenie UKZJK, 11.12.2014 r.
IV posiedzenie UKZJK, 15.01.2015 r.
V posiedzenie UKZJK, 12.03.2015 r.
VI posiedzenie UKZJK, 9.04.2015 r.
VII posiedzenie UKZJK, 14.05.2015 r.
VIII posiedzenie UKZJK "III Dzień Jakości PG", 11.06.2015 r.
IX posiedzenie UKZJK, 9.07.2015 r.
X posiedzenie UKZJK, 17.09.2015 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 2014/2015
UKZJK przyjęła harmonogram działań na rok akademicki 2014/2015 podczas posiedzenia
UKZJK w dniu 9.10.2014 r. (załącznik nr 1).
Działania wymienione w punktach 1 – 8 „Harmonogramu działań Uczelnianej Komisji
ds. Zapewnienia Jakości kształcenia” zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami, za
wyjątkiem pkt 6.1 (UKZJK nie opracowała procedury Ankiety oceny dziekanatów, bibliotek,
dziekanów i prodziekanów przez studentów i doktorantów ze względu na odrzucenie przez
dr hab. inż. M. Dzidę, prorektora ds. kształcenia wniosku potrzeby wprowadzenia zmiany
nr 17/2014 dotyczącego tej sprawy).
2.3. Opracowane akty wewnętrzne PG w roku akademickim 2014/2015:
2.3.1. Zarządzenie Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia
wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów
dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych
w języku polskim i angielskim.
2.3.2. Zarządzenie Rektora PG nr 14/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia
wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz ankiety oceny
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nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów, a także ramowego planu
hospitacji i protokołu hospitacji zajęć na Politechnice Gdańskiej.
2.3.3. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie: 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.
2.3.4. Zarządzenie Rektora PG nr 21/2015 z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany
w Zarządzeniu Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na PG.
2.3.5. Zarządzenie Rektora PG nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów
dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów
o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia
rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej.
2.4. Opracowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane:
2.4.1. Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2015 z 19 stycznia 2015 r. w sprawie
zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
2.4.2. Procedura nr 12 z 17 października 2014 r. System weryfikacji efektów kształcenia.
2.4.3. Procedura nr 7 z 23 marca 2015 r. System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na
studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych.
2.4.4. Procedura nr 13 z 9 lipca 2015 r. Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne
i społeczne.
2.5. Zmodyfikowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane:
2.5.1. Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany.
2.5.2. Procedura nr 3 z 25 września 2013 r. Ochrony własności intelektualnej.
2.5.3. Procedura nr 10 z 13 marca 2014 r. Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
3.

Informacja o powołanych zespołach, o ich działaniach i 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 2014/2015 UKZJK powołała 6 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 (załącznik nr 2). Raport zawiera również
informacje o działaniach zespołów roboczych powołanych w roku akademickim 2013/2014,
ponieważ 1 z tych zespołów zakończył prace w roku akademickim 2014/2015.
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 2014/2015 UKZJK powołała 7 Uczelnianych Zespołów ds. Oceny
Jakości Kształcenia w zakresie prawidłowości realizacji procedury nr 3 Ochrona własności
intelektualnej na wydziałach pod kątem zgodności z przyjętą przez UKZJK procedurą
wydziałową. Wyniki prac zespołów, czyli raport pokontrolny jest dostępny w Dziale Zarządzania
Jakością.
Informacje o pracach zespołów zestawiono w dokumencie Raport dotyczący pracy Uczelnianych
Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia (załącznik nr 3).
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3.3. Powołany został Zespół Redakcyjny (Powołanie nr 7/2014), którego zadaniem było
zatwierdzenie treści i formy artykułów przeznaczonych do publikacji w Zeszycie problemowym
Politechniki Gdańskiej nr 2/2015 „Dzień Jakości PG”, seria Jakość kształcenia.
4.

Informacja o innych prowadzonych działaniach UKZJK i ich efektach:
4.1. UKZJK na posiedzeniu w dniu 13.11.2014 r. zaleciła bieżącą aktualizację ksiąg jakości
kształcenia w zakresie składów osobowych WKZJK i KZJK działających w centrach
dydaktycznych, poprzez analogię do Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia.
4.2. UKZJK zaopiniowała dokument, opracowany przez Biuro Karier PG, Ankieta Absolwenta PG,
będący ankietą monitorowania karier zawodowych absolwentów PG, udostępnioną
absolwentom PG z rocznika 2012, a swoje uwagi przekazała do prof. dr hab. inż. K. Jakubiuka,
prorektora ds. rozwoju i jakości. Decyzją prorektora wprowadzono większość sugerowanych
przez UKZJK zmian.
4.3. W odpowiedzi na wniosek potrzeby wprowadzenia zmiany nr 18/2014 dotyczący uruchomienia
regularnych szkoleń metodycznych dla pracowników PG prowadzących zajęcia dydaktyczne,
prof. dr hab. inż. M. Sikorski z WZiE, autor wniosku, uzyskał od prof. dr hab. inż. K. Jakubiuka,
prorektora ds. rozwoju i jakości, zgodę (w dniu 30.03.2015 r.) na utworzenie Centrum Rozwoju
Kompetencji, jako jednostki usługowo-badawczej przy Wydziale ZiE.
4.4. UKZJK, w ramach pracy 2 zespołów roboczych opracowała ogólne wytyczne dotyczące
działania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, zawierające tabelaryczny
wykaz podstawowych zadań i działań jednostek w zakresie WSZJK. UKZJK, na posiedzeniu
w dniu 12.03.2015 r., przyjęła wytyczne i zaleciła jednostkom wprowadzenie ich jako rozdziałów
nr 3 w Księgach Jakości Kształcenia jednostek. Członkowie UKZJK reprezentujący wydziały
i centra dydaktyczne zdały relacje z postępów prac nad wdrożeniem WSZJK na posiedzeniu
w dniu 9.07.2015 r.
4.5. UKZJK na posiedzeniu w dniu 14.05.2015 r. zasugerowała potrzebę wprowadzenie oddzielnego
terminu prowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych na semestrze 7 studiów I stopnia,
inżynierskich.

5.

Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie:
Zgodnie z Procedurą nr 2 z 23 stycznia 2013 r. Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany UKZJK
w roku akademickim 2014/2015 przyjęła 30 wniosków. Zgłaszającymi byli zarówno studenci,
nauczyciele, jak i pracownicy administracji.
Zgłoszone wnioski wraz z dokumentacją są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.
Informacje o realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia
w dokumencie Raport dotyczący realizacji wniosków (załącznik nr 4).

6.

zmiany

zestawiono

Inne działania projakościowe:
6.1. Aktualizacja strony Internetowej Jakość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej:
http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia
6.2. III Uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG”, 2015
W 2015 r. zostało zorganizowane już trzecie uczelniane seminarium projakościowe „Dzień
Jakości PG”. Spotkanie odbyło się 11.06.2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PG
„Eureka” w Sopocie w godz. 9:00-14:30. Obrady prowadziła prof. dr hab. inż. Alicja
Konczakowska. Dyskusja dotyczyła problemów ankietyzacji oraz jakości kształcenia w zakresie
języków obcych na PG. Poruszono również tematy zawiązane z akredytacją PKA i PCA
(program III seminarium Dzień Jakości PG).
W całości obrad uczestniczył prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju
i jakości PG.
W Seminarium uczestniczyły 42 osoby, zaprezentowanych zostało 8 referatów. Wszystkie
referaty zostaną opublikowane w Zeszycie problemowym nr 3 Politechniki Gdańskiej, w serii
Jakość Kształcenia w roku 2016.
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6.3. Referaty wygłoszone w 2014 roku na drugim uczelnianym seminarium „Dzień Jakości na PG”,
zostały opublikowane w Zeszycie problemowym nr 2/2015, „Dzień Jakości PG”, który
przekazano uczestnikom seminarium w czasie obrad oraz przekazano autorom artykułów.
7.

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 2014/2015,
 opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2014/2015:
 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 2014/2015 (szczególnie Księgi Jakości Kształcenia),
 opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2014/2015,
 inne działania wydziału/centrum uznane za istotne.
 odpowiedzi na następujące pytania, w przypadku gdy dotyczyły danej komisji:
 Jak ocena Zespołu Oceniającego ds. procedury dyplomowania wpłynęła na działania
Wydziału w tym zakresie?
 Czy wprowadzony został wewnętrzny system jakości kształcenia?
 Czy jest stosowana procedura Ochrony Własności Intelektualnej?
 Jaka była frekwencja w czasie ankietyzacji w semestrze zimowym i w semestrze letnim?
 harmonogram działań na rok akademicki 2015/2016.
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 2014/2015.
2. Raport dotyczący pracy zespołów roboczych UKZJK w roku akademickim 2014/2015.
3. Raport dotyczący pracy Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia w roku
akademickim 2014/2015.
4. Raport dotyczący realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany w roku
akademickim 2014/2015.
5. Zestawienie danych liczbowych dotyczących działań WKZJK i KZJK w roku akademickim
2014/2015.
Opracowały: prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, dr inż. Agnieszka Lendzion.
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