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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. 

Na kadencję 2016-2020 Rektor PG powołał komisję w składzie osobowym określonym Pismem 
Okólnym nr 28/2016 z 24 października 2016 r. 

1.2. Skład osobowy UKZJK w roku akademickim 2016/2017 

UKZJK liczyła 20 członków, w tym 1 przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 
2 przedstawicieli Samorządu Studentów PG oraz 1 przedstawiciel Samorządu Doktorantów PG. 

Zmiany w składzie UKZJK w roku akademickim 2016/2017 zostały zaakceptowane w Piśmie 
Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2017 z 27 stycznia 2017 r. 

2. Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2016/2017: 

2.1. Liczba odbytych posiedzeń, informacja o formie dokumentowania zebrań 

W roku akademickim 2016/2017 UKZJK obradowała 6 razy: 

 I posiedzenie UKZJK, 18.11.2016 r. 

 II posiedzenie UKZJK, 13.01.2017 r. 

 III posiedzenie UKZJK, 09.02.2017 r. 

 IV posiedzenie UKZJK, 09.03.2017 r. 

 V posiedzenie UKZJK, 18.05.2017 r. 

 VI posiedzenie UKZJK "V Dzień Jakości PG", 30.06.2017 r. 

Każde posiedzenie zostało udokumentowane notatką służbową, do której dołączono listy 
obecności oraz załączniki. Dokumenty te są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością. 

2.2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2016/2017  

UKZJK przyjęła harmonogram działań na rok akademicki 2016/2017 podczas posiedzenia 
UKZJK w dniu 18.11.2017 r. (załącznik nr 1). 

Działania wymienione w punktach 1–2, 4–6 „Harmonogramu działań Uczelnianej Komisji 
ds. Zapewnienia Jakości kształcenia” zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. 

Zadanie nr 3 – Wyznaczenie nowych zespołów roboczych/oceniających i ich zadań w zakresie 
bieżącego monitorowania oraz doskonalenia jakości kształcenia – nie zostało zamknięte ze 
względu na nieukończoną pracę Zespołu ds. aktualizacji procedur nr 9 i 12 (zespół nr 1/2017) 
oraz Zespołu ds. opracowania ankiet oceny nauczyciela akademickiego i oceny 
przedmiotu/modułu (zespół nr 2/2017). Zadanie to będzie kontynuowane i zostanie 
uwzględnione w harmonogramie prac UKZJK w kolejnym roku akademickim. 

Zadanie nr 7 – Wydanie referatów wygłoszonych na uczelnianym seminarium projakościowym w 
Zeszytach Naukowych PG w serii Jakość Kształcenia – będzie wykonane w roku akademickim 
2017/2018. Przesunięcie ram czasowych tego zadania wynika z terminu seminarium V Dnia 
Jakości, które odbyło się 30 czerwca 2017 r. Przewidywany czas publikacji V Zeszytu Jakości to: 
maj 2018 r. 

2.3. Opracowane akty wewnętrzne PG w roku akademickim 2016/2017: 

 Zarządzenie Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia 
wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na 
Politechnice Gdańskiej. 

http://pg.edu.pl/documents/8597924/15531483/Pismo%20ok%C3%B3lne%20nr%20%2018_2012%20w%20spr.%20powo%C5%82ania%20UKZJK
http://pg.edu.pl/documents/8597924/15531483/Pismo%20ok%C3%B3lne%20nr%20%2018_2012%20w%20spr.%20powo%C5%82ania%20UKZJK
https://pg.edu.pl/documents/8597924/5c598c26-1db1-4e62-992e-649d5574def0
https://pg.edu.pl/documents/8597924/5c598c26-1db1-4e62-992e-649d5574def0
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531483/PO%2002-2017%20z%2027%20stycznia%202017%20r.
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531483/PO%2002-2017%20z%2027%20stycznia%202017%20r.
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15558698/Harmonogram%20prac%20UKZJK%20na%202016_2017
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2035-2016%20w%20spr.%20wprowadzenia%20wzor%C3%B3w%20dokument%C3%B3w%20dotycz%C4%85cych%20procesu%20dyplomowania%20na%20studiach%20wy%C5%BCszych%20na%20PG
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2035-2016%20w%20spr.%20wprowadzenia%20wzor%C3%B3w%20dokument%C3%B3w%20dotycz%C4%85cych%20procesu%20dyplomowania%20na%20studiach%20wy%C5%BCszych%20na%20PG
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2035-2016%20w%20spr.%20wprowadzenia%20wzor%C3%B3w%20dokument%C3%B3w%20dotycz%C4%85cych%20procesu%20dyplomowania%20na%20studiach%20wy%C5%BCszych%20na%20PG
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 Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. 
wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na 
Politechnice Gdańskiej. 

2.4. Opracowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane: 

 Wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego – załącznik nr 5 do Uchwały Senatu PG nr 
88/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny 
nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. 

2.5. Zmodyfikowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane: 

 Procedura nr 1 z 23 stycznia 2013 r. Monitorowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia, 

 Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany, 

 Procedura nr 4 z 15 maja 2014 r. Ankieta oceny nauczyciela, 

 Procedura nr 8 z 23 stycznia 2014 r. Hospitacje, 

 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, formy 
studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów kształcenia osiągniętych 
przez przenoszącego się studenta, 

 Procedura nr 13 z 9 lipca 2015 r. Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i 
społeczne. 

3. Informacja o powołanych zespołach, o ich działaniach i efektach: 

3.1. Zespoły robocze powołane w ramach UKZJK 

Zgodnie z § 4 ust. 1. punkt 4 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 2016/2017 UKZJK powołała 4 zespoły robocze. Każde spotkanie zostało 
udokumentowane notatką służbową oraz listą obecności, które są dostępne w Dziale 
Zarządzania Jakością.  

W roku akademickim 2016/2017 nie spotkał się zespół nr 1/2017 ds. aktualizacji procedur 
dotyczących oceniania i weryfikacji efektów kształcenia: nr 9 i nr 12. Natomiast Zespół nr 2/2017 
ds. opracowania ankiet oceny nauczyciela akademickiego i oceny przedmiotu/modułu zakończył 
pierwszą część prac i przygotował ankietę oceny nauczyciela akademickiego.  

Informacje o pracach zespołów roboczych zestawiono w dokumencie Raport dotyczący pracy 
zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK (załącznik nr 2). 

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 monitorowaniem 
poszczególnych obszarów działania USZiDJK. 

W roku akademickim 2016/2017 UKZJK powołała 1 zespół oceniający, ds. oceny jakości 
kształcenia w zakresie publikowania informacji o programach studiów. Raport pokontrolny jest 
dostępny w Dziale Zarządzania Jakością.  

Informacje o pracy powyższego zespołu zestawiono w dokumencie Raport dotyczący pracy 
Uczelnianego zespołu ds. oceny jakości kształcenia (załącznik nr 3). 

4. 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 
przyjmuje i rozpatruje wnioski potrzeby wprowadzenia zmiany w zakresie jakości kształcenia. 

https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531463/US%2057-2017_zmiana%20za%C5%82.%20USZiDJK
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531463/US%2057-2017_zmiana%20za%C5%82.%20USZiDJK
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531463/US%2057-2017_zmiana%20za%C5%82.%20USZiDJK
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531463/US%2057-2017_zmiana%20za%C5%82.%20USZiDJK
https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/612ca41e-671c-4026-a375-8a6cb2dbb270&Alfresco-CSRFToken=&Alfresco-CSRFToken=
https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/612ca41e-671c-4026-a375-8a6cb2dbb270&Alfresco-CSRFToken=&Alfresco-CSRFToken=
https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/612ca41e-671c-4026-a375-8a6cb2dbb270&Alfresco-CSRFToken=&Alfresco-CSRFToken=
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%201%20-%20Monitorowanie%20USZiDJK%2C%2004.09.2013_w3.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%201%20-%20Monitorowanie%20USZiDJK%2C%2004.09.2013_w3.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%202%20-%20Zg%C5%82aszanie%20potrzeby%20wprowadzenia%20zmiany_23.01.2013_w6.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%204%20-%20Ankieta%20oceny%20nauczycieli_w.2
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%208%20-%20Hospitacje%20z%2023.01.2014_w3
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2010%20-%20Kszta%C5%82cenie%20na%20odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_w4_z%2016_12_2016
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2010%20-%20Kszta%C5%82cenie%20na%20odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_w4_z%2016_12_2016
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2011%20-%20Zasady%20zmiany%20kierunku%2C%20formy%20studi%C3%B3w%2C%20wydzia%C5%82u%2C%20uczelni%20przez%20studenta_12.06.2014_w2.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2011%20-%20Zasady%20zmiany%20kierunku%2C%20formy%20studi%C3%B3w%2C%20wydzia%C5%82u%2C%20uczelni%20przez%20studenta_12.06.2014_w2.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2011%20-%20Zasady%20zmiany%20kierunku%2C%20formy%20studi%C3%B3w%2C%20wydzia%C5%82u%2C%20uczelni%20przez%20studenta_12.06.2014_w2.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2013%20-%20Uczelniane%20fakultatywne%20przedmioty%20humanistyczne%20i%20spo%C5%82eczne%2016_07_2015_w3.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2013%20-%20Uczelniane%20fakultatywne%20przedmioty%20humanistyczne%20i%20spo%C5%82eczne%2016_07_2015_w3.pdf
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W roku akademickim 2016/2017 UKZJK przyjęła 2 wnioski, z których 1 został zrealizowany, a drugi 
znajduje się w realizacji. Kontynuowane były również prace nad wnioskami z wcześniejszych lat. 

W minionym roku akademickim UZKJK ukończyła pracę nad 10 wnioskami z wcześniejszych lat, 
prace nad wnioskiem nr 22/2015 zostały zawieszone, wobec czego wniosek zamknięto ze statusem 
„niezrealizowany”. 

Zgłoszone wnioski wraz z dokumentacją są dostępne w Dziale Zarządzania Jakością. 

Informacje o realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany zestawiono 
w dokumencie Raport dotyczący realizacji wniosków (załącznik nr 4). 

5. Inne działania projakościowe: 

5.1. Wdrożenie – przy współudziale Centrum Usług Informatycznych – elektronicznego wniosku 
Zgłaszania potrzeby wprowadzenia zmiany oraz anglojęzycznego formularza wniosku. Prace 
nad elektronicznymi wnioskami zostały ukończone 28 września 2017 r. Nowe narzędzie powinno 
wspomóc proces wnioskowania oraz pozytywnie wpłynąć na poprawę i przyspieszenie zmiany 
wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów oraz procesów związanych bezpośrednio 
lub pośrednio z jakością kształcenia i wspierających je systemów informatycznych. 

5.2. Strona Internetowa Jakość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej: 

 http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia 

 https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/education-quality 

5.3. V Uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG”, 2017 

W piątek 30 czerwca 2017 r. odbyło się już V Ogólnouczelniane Seminarium Dzień Jakości PG. 
Tematyka spotkania dotyczyła wpływu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na 
kształtowanie programów studiów oraz zagadnień umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
PG (program V seminarium Dzień Jakości PG). 

Wśród prelegentów wystąpili pan Georgis Bogdanis, prezes zarządu Microsystem Sp. z o.o. 
oraz pan Marcin Lewandowski, członek zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej. Prowadzącym obrady był prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący Uczelnianej Komisji 
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG. 

Debata miała charakter otwarty. Zaproszone były wszystkie osoby zainteresowane 
doskonaleniem jakości kształcenia na PG. 

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: 

1) dokument powołania WKZJK/KZJK, w przypadku gdy pojawiły się zmiany w roku akademickim 
2016/2017, 

2) skład osobowy WKZJK/KZJK, 

3) harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim 2016/2017 i informacje 
o ich realizacji, 

4) opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2016/2017, tj.: 

 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 2016/2017, 

 opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2016/2017, 

 inne działania projakościowe wydziału/centrum uznane za istotne. 

https://pomoc.pg.edu.pl/form/topic.33
https://pomoc.pg.edu.pl/form/topic.33
https://pomoc.pg.edu.pl/form/topic.36
http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/education-quality
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5) Podsumowanie ankietyzacji – frekwencja, wyniki, wnioski dotyczące: 

 ankiety oceny nauczyciela akademickiego, 

 ankiety oceny przedmiotu/modułu. 

6) Zalecenia WKZJK/KZJK do doskonalenia WSZJK. 

Dane liczbowe opisujące ilościowo działania WKZJK i KZJK, odpowiednio na wydziałach i w centrach 
dydaktycznych zestawiono w tabeli nr 1 i nr 2 (załącznik nr 5). 

 

Spis załączników 
1. Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2016/2017. 
2. Raport dotyczący pracy zespołów roboczych UKZJK w roku akademickim 2016/2017. 
3. Raport dotyczący pracy Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2016/2017. 
4. Raport dotyczący realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany w roku 

akademickim 2016/2017. 
5. Zestawienie danych liczbowych dotyczących działań WKZJK i KZJK w roku akademickim 

2016/2017. 

 

Zostało opracowane: dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG, dr inż. Agnieszka Lendzion. 


