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Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia przy Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2014/2015 

 

1. Dokumenty WKZJK/KZJK:  

1.1. w stosunku do roku akademickiego 2013/2014 w składzie WKZJK nie nastąpiły zmiany, 

1.2. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2014/2015, 

 Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 

 Członkowie: 

o  dr hab. inż. Aleksander Herman 

o  prof. dr hab. inż. Helena Janik 

o  dr hab. inż. Stefan Krakowiak 

o  dr hab. inż. Elżbieta Luboch 

o  prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska 

o  dr hab. inż. Paweł Sachadyn 

 Przedstawiciel studentów: Marcin Joachim Grzegorczyk 

 Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Bartłomiej Ferra 

 przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: mgr inż. Mieczysław Broniszewski, Grupa 
Lotos S.A.  

1.3.  harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim 2014/2015 
i informacje o ich realizacji.  

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

1.  

Podsumowanie wykonania zadań z roku 
akademickiego 2013/2014 w ramach 
WKZJK:  przygotowanie Wydziałowej 
Księgi Jakości Kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK 

XI 2014 
Wydziałowa Księga 
Jakości Kształcenia 

2.  

Podsumowanie wykonania zadań z roku 
akademickiego 2013/2014 w ramach 
WKZJK:  przygotowanie sprawozdania 
rocznego z prac WKZJK; wskazanie 
działań naprawczych 

przewodnicząca 
WKZJK 

XI 2014 
sprawozdania roczne z 
prac WKZJK 

3.  
analiza liczby zajęć z zakresu 
projektowania zespołowego 

przewodnicząca 
WKZJK, 
Prodziekan ds. 
Studiów 

XI 2014 
sprawozdanie 
przekazane do UKZJK 

4.  
udział w przygotowaniu raportu 
samooceny kierunku Biotechnologia dla 
akredytacji KAUT 

Prodziekan ds. 
Studiów, 
członkowie 
WKZJK 

XI 2014 dane do raportu 



Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

5.  

ocena realizacji zadań strategicznych 
Wydziału w zakresie obszarów 
związanych bezpośrednio i pośrednio z 
jakością kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK 

XII 2014 
sprawozdanie 
przekazane do UKZJK 

6.  

przygotowanie potrzeby stworzenia 
oferty zajęć z obszaru nauk 
humanistycznych i społecznych, 
adresowanej do wszystkich studentów 
uczelni (bez względu na wydział i 
studiowany kierunek) 

przewodnicząca 
WKZJK 

XII 2014 
potrzeba zmiany 
przekazana do UKZJK 

7.  analiza wyników ankiet studenckich 
WRS, członkowie 
WKZJK 

III 2015 
zestawienie wyników 
ankiet  

8.  
doprecyzowanie zakresu obowiązków 
Pełnomocników Dziekana na Wydziale  

Dziekan 
Wydziału, 
przewodnicząca 
WKZJK 

III 2015 
sprawozdanie 
przekazane do UKZJK 

9.  
analiza informacji o ankietyzacji zajęć 
dydaktycznych na semestrze 7, studia I 
stopnia, inżynierskie 

przewodnicząca 
WKZJK, 
Prodziekan ds. 
Studiów 

V 2015 
sprawozdanie 
przekazane do UKZJK 

10.  
aktualizacja procedury Ochrony 
Własności Intelektualnej 

przewodnicząca 
WKZJK 

V 2015 procedura 

2. Opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2014/2015: 

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań, 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym odbyła 6 

zebrań w roku akademickim 2014/2015. Sporządzane są notatki w formie elektronicznej i 

protokoły zebrań. Korespondencja robocza między poszczególnymi członkami Komisji odbywa się 

drogą mailową oraz w postaci bezpośrednich rozmów. 

 

2.2. informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach, 

W skład WKJK wchodzą Zespoły: 

a.  Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) w składzie: 

 prof. dr hab. inż. Helena Janik 

 dr hab. inż. Żaneta Polkowska 

 dr hab. inż. Paweł Sachadyn 

 mgr inż. Mieczysław Broniszewski 

 Marcin Joachim Grzegorczyk 

b. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) w składzie: 

 dr hab. inż. Aleksander Herman 

 prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 



 dr hab. inż. Stefan Krakowiak 

 dr hab. inż. Elżbieta Luboch 

  mgr inż. Bartłomiej Ferra. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia wykonał w roku akademickim 2014/2015 zadania: 

 analiza oceny stanu wyjściowego, 

 opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia - poszczególnych 
procedur i Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia,  

 opiniowanie  propozycji zmian w programach kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku 
pracy, wyników monitorowania karier absolwentów oraz zakładanych efektów kształcenia, 

 monitorowanie minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach, 

 monitorowanie procesu dyplomowania, 

 monitorowanie rekrutacji na studia I, II i III stopnia, 

 monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, 

 monitorowanie harmonogramu i organizacji zajęć.  

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia wykonał w roku akademickim 2014/2015 
następujące zadania: 

 przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego, 

 przeprowadzenie akcji ankietowania, 

 analiza raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych - raport sporządza Prodziekan ds. 
Studiów we współpracy z WRS, 

 monitorowanie realizacji zgłoszonych w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale 
wniosków,  

 opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK, 

 opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia, 

 monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie 
przygotowania absolwentów  do pracy zawodowej, 

 monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 

 
2.3. informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie 

(wg tabeli na następnej stronie), 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2014/2015, 

- Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym - zatwierdzona przez Dziekana Wydziału 
w dniu 26 stycznia 2015, uaktualniona 20 marca 2015 r. i opublikowana na stronie Wydziału w 
zakładce Jakość Kształcenia 

- Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2013/2014 - opublikowane w dniu 30 października 
2014 r. na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2014/2015, 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

- udział członków Komisji w pracach podczas akredytacji KAUT kierunku Biotechnologia  

- na Wydziale został wprowadzony wewnętrzny system jakości kształcenia  



- w odniesieniu do wszystkich prac dyplomowych stosowana jest procedura Ochrony Własności 
Intelektualnej 

- ankietyzacja przeprowadzona w semestrze zimowym i letnim cieszyła się dużą frekwencją:  w 
semestrze zimowym 2014/2015: 69,09%, w semestrze letnim 2014/2015: 79,95%. 

- ocena  procedury dyplomowania na Wydziale przez Zespół Oceniający UKZJK spowodowała 
wprowadzenie w trakcie ogłoszenia wyniku egzaminu dyplomowego przekazania informacji o 
wszystkich uzyskanych ocenach: średniej ze studiów, opinii i recenzji pracy dyplomowej, 
odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 

3. Harmonogram działań na rok akademicki 2015/2016. 

1. Podsumowanie wykonania zadań z roku akademickiego 2014/2015 w ramach WKZJK: 

 sprawozdanie roczne, 

 wskazanie działań naprawczych. 

2. Monitorowanie prawidłowości przeprowadzania wydziałowych procedur ochrony własności 
intelektualnej na Wydziale. 

3. Ocena rekrutacji na studia II stopnia i I stopnia. 

4. Ocena dydaktyczna sesji zimowej i letniej. 

5. Analiza wyników ankietyzacji. 

6. Działania bieżące w zakresie realizacji wniosków dotyczących zgłaszania zmian lub 
udoskonaleń. 

  

Lp. Miesiąc Działanie 

Odpowiedzialny 

Dziekan 
RW 

WKZJK WRS 

1 X Sprawozdanie z działalności WKZJK   X  

2 III, X Ocena akcji rekrutacyjnej  X   

3 VI Sprawozdanie z działalności WRS   X 

4 III Ocena dydaktyczna sesji zimowej X   

5 X Ocena dydaktyczna sesji letniej X   

6 III, X Podsumowanie akcji ankietyzacji   X 



WNIOSKI, które wpłynęły do WKJZK/KZJK w roku akademickim 2014/2015 

Lp. 
Nr 
wnios
ku 

Opinia 
WKZJK 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby wprowadzenia zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  1/2015 pozytywna 12.02.2015 opracowanie procedury postępowania w przypadku 
prac poufnych, realizowanych we współpracy z 
przemysłem lub dla przemysłu 

przewodnicząca  
WKZJK 

10.2015 wniosek do UKZJK o 
umożliwienie zmiany 
procedury, zmiana 
procedury wydziałowej 

2.  2/2015 pozytywna 30.09.2015 potrzeba dokonania analizy protokołów 
egzaminacyjnych dla przedmiotów, które regularnie 
nastręczają trudności dużej grupie studentów 
(porównanie zdawalności dla kolejnych terminów 
wybranych kursów w kolejnych kilku semestrach - 
chemia organiczna, techniki rozdzielania) 

Dziekan Wydziału 

kolegium dziekańskie 

12.2015 opracowanie 

3.  3/2015 pozytywna 30.09.2015 potrzeba poświęcenia specjalnego posiedzenia RW 
tematom dydaktycznym (w tym problemowi 
przedstawionemu powyżej) 

Dziekan Wydziału 

 

12.2015 zwołanie posiedzenia 

4.  4/2015 pozytywna 30.09.2015 potrzeba zwiększenia aktywności opiekunów lat Dziekan Wydziału 

kolegium dziekańskie 

12.2015 sformułowanie wykazu 
obowiązków opiekunów  

5.  5/2015 pozytywna 30.09.2015 konieczność przeprowadzenia analizy i modyfikacji 
programów nauczania w związku z malejącym 
zainteresowaniem kandydatów 

Dziekan Wydziału 

kolegium dziekańskie 

12.2015 zwołanie posiedzeń  
podkomisji programowych 

6.  6/2015 pozytywna 30.09.2015 propozycja modyfikacji zestawów pytań na 
egzaminy dyplomowe pod kątem ich liczby  
i zakresu 

Dziekan Wydziału 

Prodziekan ds. 
Studiów 

12.2015 zwołanie zebrań 
podkomisji programowych 

7.  7/2015 pozytywna 30.09.2015 potrzeba modyfikacji karty praktyk studenckich Pełnomocnik ds. 
Praktyk 

12.2015 możliwość weryfikacji 
elektronicznej 

8.  8/2015 pozytywna 30.09.2015 potrzeba modyfikacji ankiety oceny postępów w 

pracy naukowej doktoranta w punkcie: 

Zaangażowanie czasowe doktoranta w 

prowadzenie pracy naukowej: między duże i małe 

powinna być opcja pośrednia, np. umiarkowane 

UKZJK 12.2015 modyfikacja załącznika do 
Zarządzenia Rektora  PG 
nr 16/2013 z 11 czerwca 
2013 

 


