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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 2017/2018 

UKZJK w roku akademickim 2017/2018 liczyła 21 członków. W Komisji pracują: przewodniczący, 
po jednym przedstawicielu z każdego wydziału i centrum dydaktycznego, dwóch studentów, 
doktorant, interesariusz zewnętrzny, pracownicy Działu Zarządzania Jakością i Działu 
Kształcenia oraz od roku ak. 2017/2018 pracownik Biura Karier. 

Zmiany w składzie UKZJK w roku akademickim 2017/2018 zostały zaakceptowane w Piśmie 
Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2018 z 23 stycznia 2018 r.  

2. Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2017/2018: 

2.1. Liczba odbytych posiedzeń 

W roku akademickim 2017/2018 UKZJK obradowała 6 razy: 

 I posiedzenie UKZJK w dniu 19.10.2017 r., 

 II posiedzenie UKZJK w dniu 14.12.2017 r., 

 III posiedzenie UKZJK w dniu 22.02.2018., 

 IV posiedzenie UKZJK w dniu 22.03.2018 r., 

 V posiedzenie UKZJK w dniu 10.05.2018 r., 

 VI posiedzenie UKZJK "VI Dzień Jakości PG", 28.06.2018 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 2017/2018  

UKZJK przyjęła harmonogram działań na rok akademicki 2017/2018 podczas posiedzenia 
UKZJK w dniu 19.10.2018 r. (załącznik nr 1). 

Działania wymienione w punktach 1, 2a, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6c i 7 „Harmonogramu działań 
Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości kształcenia” zostały zrealizowane zgodnie 
z przyjętymi założeniami. 

Zadania nr 2b (Uproszczenie „Ankiety oceny przedmiotu/modułu”), 6b (Aktualizacja/modyfikacja 
procedury „Hospitacje”) i 6d (Aktualizacja/modyfikacja procedury „Rozwiazywanie konfliktów”), 
z uwagi na priorytety Uczelni, zostały przesunięte do realizacji w następnym roku akademickim. 

Zadanie nr 8b (Wyznaczenie zespołów roboczych/oceniających i ich zadań w zakresie 
bieżącego monitorowania oraz doskonalenia jakości kształcenia) z racji bieżącego charakteru 
i różnych tematów oraz terminów prac zespołów nie zostało zamknięte i będzie kontynuowane 
w roku akademickim 2018/2019. Więcej informacji o pracach zespołów znajduje się w punkcie 3 
niniejszego sprawozdania. 

Zadania 2b, 6b, 6d i 8b będą ponownie dyskutowane przez UKZJK i ewentualnie uwzględnione 
w harmonogramie prac UKZJK w roku akademickim 2018/2019. 

2.3. Opracowane akty wewnętrzne PG w roku akademickim 2017/2018: 

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%2003-2018
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531483/PO%2003-2018
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15558698/Harmonogram%20UKZJK%20na%202017_2018
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 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2017 z 17 listopada 2017 r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian we wzorach protokołów egzaminów dyplomowych, wprowadzonych 
Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: 
wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach 
wyższych na Politechnice Gdańskiej. 

 Zarządzenie Rektora PG nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian we 
wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki nr 2/1-2/6 do Zarządzenia Rektora 
Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów 
dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice 
Gdańskiej. 

 Zarządzenie Rektora PG nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na 
studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim. 

 Zarządzenie Rektora PG nr 25/2018 z 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian we 
wzorach kart przedmiotu w katalogu ECTS, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia 
Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2017 z 11 maja 2017 r. 

2.4. Zmodyfikowane inne dokumenty wewnątrzuczelniane: 

 Procedura nr 3 z 25 września 2013 r. Ochrona własności intelektualnej, 

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

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

 Procedura nr 12 z 17 października 2014 r. System weryfikacji efektów kształcenia. 

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 2017/2018 UKZJK powołała 5 zespołów roboczych: 

 nr 3/2017 – zespół redakcyjny zeszytu naukowego nr 5 w serii „Jakość kształcenia”, 

 nr 1/2018 – zespół ds. uaktualnienia procedury nr 3 „Ochrona własności intelektualnej”, 

 nr 2/2018 – zespół ds. realizacji zajęć w języku angielskim, 

 nr 3/2018 – zespół ds. zmiany wytycznych i wymagań edytorskich dla prac i projektów 
dyplomowych PG, 

 nr 4/2018 – zespół ds. zmiany formularzy recenzji prac dyplomowych. 

Każde spotkanie zostało udokumentowane notatką służbową oraz listą obecności, które są 
dostępne w Dziale Zarządzania Jakością.  

W minionym roku akademickim nie spotkał się Zespół nr 2/2018, natomiast temat niskiej jakości 
zajęć prowadzonych w języku obcym był szeroko dyskutowany na posiedzeniach UKZJK.  

Natomiast Zespół nr 4/2018 przygotował projekt recenzji pracy dyplomowej licencjackiej 
i rozpoczął prace nad formularzem pracy i projektów inżynierskich oraz prac magisterskich. 

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 

https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2024-2017
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2024-2017
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2024-2017
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2024-2017
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2024-2017
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2017-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2017-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2017-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2017-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2017-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2022-2018
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2022-2018
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2022-2018
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2025-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2025-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15531473/ZR%2025-2018.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%203%20-%20Ochrony%20W%C5%82asno%C5%9Bci%20Intelektualnej%2C%201_10_2018_w4
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%209%20-%20System%20oceniania%20osi%C4%85gni%C4%99%C4%87%20w%20zakresie%20efekt%C3%B3w%20kszta%C5%82cenia_w%202
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%209%20-%20System%20oceniania%20osi%C4%85gni%C4%99%C4%87%20w%20zakresie%20efekt%C3%B3w%20kszta%C5%82cenia_w%202
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2010%20-%20Kszta%C5%82cenie%20na%20odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_w6.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2010%20-%20Kszta%C5%82cenie%20na%20odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_w6.pdf
https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%2012%20-%20System%20weryfikacji%20efekt%C3%B3w%20kszta%C5%82cenia_w%203
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ds. oceny jakości kształcenia, którym powierza określone zadania związane z monitorowaniem 
poszczególnych obszarów działania USZiDJK. 

W roku akademickim 2017/2018 UKZJK powołała zespół oceniający ds. oceny jakości 
kształcenia w zakresie zajęć prowadzonych na odległość. Zespół przeprowadził analizę e-zajęć 
i przekazał do odpowiednich jednostek wykazy przedmiotów ze składnikiem e-learningowym, 
ujętych w programie i planie studiów, prowadzonych od 2015/2016 do 2017/2018 z informacją 
dotyczącą wskazań do podjęcia działań w przeanalizowanych i przyszłych e-zajęciach. 
Wprowadzanie zmian i realizacja e-kursów zgodnie z wytycznymi UKZJK będzie monitorowana 
na początku roku akademickiego 2018/2019. Zespół nie zakończył jeszcze pracy. 

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. 

W roku akademickim 2016/2017 UKZJK przyjęła 18 wniosków, z których 10 zostało zrealizowanych, 
6 znajduje się w realizacji, a 2 zostały uznane za niezasadne. Kontynuowane były również prace nad 
wnioskiem nr 1/2017 z roku 2016/2017. 

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. Akredytacje instytucjonalne i programowe: 

5.1. PG pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej przez Europejskie 
Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) i 10.09.2018 r. uzyskała 
prawo do posługiwania się prestiżowym wyróżnieniem EUA-IEP (European University 
Association – Institutional Evaluation Programme). Uczelnia będzie mogła posługiwać się 
logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat. 

5.2. Akredytacje programowe PKA dla kierunków studiów: 

Kierunek studiów Poziom studiów Data uchwały PKA Ocena 

Architektura I i II stopniu studiów 6.09.2018 wyróżniająca 

Elektrotechnika I i II stopniu studiów 9.07.2018 pozytywna 

Automatyka i robotyka I i II stopniu studiów 9.07.2018 pozytywna 

Transport I st. studiów 10.05.2018 pozytywna 

Mechanika i budowa maszyn I i II stopniu studiów 25.01.2018 pozytywna 

Zarządzanie inżynierskie I st. studiów 23.11.2017 pozytywna 

6. Inne działania projakościowe: 

6.1. Opracowano elektroniczną kartę e-kursu i propozycję nowej funkcjonalności w portalu Moja PG. 

6.2. Dokonano analizy frekwencji w ankietyzacji „Oceny nauczyciela akademickiego przez studenta” 
w 3 edycjach ankietyzacji (lato 2016/2017, zima 2017/2018, lato 2017/2018) na podstawie 
zestawienia danych zaczerpniętych z portalu Moja PG (z dnia 13 sierpnia 2018 r.). 

Wnioski z analizy:  

 najwięcej ankiet do studentów skierował WETI (powyżej 185 000), WILiŚ (około 110 000), 
WCh (powyżej 82 200),  

 najwięcej ankiet wypełnili studenci WCh (55,4%), WOiO (47,4%) i WFTiMS (22,7%), 

 największy współczynnik odrzucenia ankiet uzyskał WETI (44%), WILiŚ (29%), WM (24%), 

 najczęściej ankiety wypełniali studenci studiów I stopnia. 
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6.3. Strona Internetowa Jakość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej: 

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

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

6.4. VI Uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG”, 2018 

VI Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości PG" odbyło się 28 czerwca 2018 r. Spotkanie 
miało charakter otwartej debaty, a poruszane zagadnienia dotyczyły aktualnych problemów 
i wyzwań stojących przed PG (program VI seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG): wdrażania 
Strategii HR4R i kultury jakości, realizacji profilu praktycznego studiów, organizacji prac 
w projekcie POWER 3.5, a także kontrowersji wokół ankietyzacji oraz wsparcia oferowanego 
studentom w wejściu na rynek pracy. Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli 
reprezentanci różnych grup interesariuszy PG – władze uczelni, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy administracji, studenci oraz pracodawcy. Seminarium spotkało się z pozytywnym 
odzewem, także reprezentantów studentów. Toczyły się niezwykle ożywione i merytoryczne 
dyskusje. 

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 dydaktycznych.  

Sprawozdania zawierają następujące dokumenty i informacje: 

1) dokument powołania WKZJK/KZJK, w przypadku gdy pojawiły się zmiany w roku akademickim 
2017/2018, 

2) skład osobowy WKZJK/KZJK w roku akademickim 2017/2018, 

3) harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim 2017/2018 i informacje 
o ich realizacji, 

4) opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2017/2018, 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 2017/2018, 

 opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2017/2018, 

 inne działania projakościowe wydziału/centrum uznane za istotne. 

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 tabelach w załącznikach nr 5 i 6. 

Spis załączników 

1. Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2017/2018. 
2. Raport dotyczący pracy zespołów roboczych UKZJK w roku akademickim 2017/2018. 
3. Raport dotyczący pracy Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia w roku akademickim 

2017/2018. 
4. Raport dotyczący realizacji wniosków zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany w roku akademickim 

2017/2018. 
5. Zestawienie danych liczbowych dotyczących działań WKZJK i KZJK w roku akademickim 2017/2018. 
6. Zestawienie danych liczbowych dotyczących ankietyzacji na wydziałach i w centrach dydaktycznych w roku 

akademickim 2017/2018. 

 
Sprawozdanie opracowali: dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG, dr inż. Agnieszka Lendzion. 

http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/education-quality
https://pg.edu.pl/documents/8597924/32553321/Program%20VI%20Og%C3%B3lnouczelnianego%20Seminarium%20DZIE%C5%83%20JAKO%C5%9ACI%20PG.pdf

