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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  
na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2018/2019 
 
Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 10.09.2019 r. 

Podstawa prawna: 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. 

1. Dokumenty WKZJK:  

1.1. dokument powołania WKZJK na kadencję 2016-2020: Uchwała Rady Wydziału z dnia 
14.09.2016 w sprawie powołania Komisji Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 

1.2. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2018/2019: 

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 

Członkowie:   dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska 

            dr hab. inż. Jarosław Chojnacki 

             dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk  

             dr hab. inż. Paweł Ślepski 

             prof. dr hab. inż. Dariusz Witt 

             Patrycja Lewandowska - przedstawiciel WRS 

             mgr inż. Hubert Byliński - przedstawiciel doktorantów 

                        Wojciech Marjański - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  

1.3. harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2018/2019 i informacje o ich 
realizacji. 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  

podsumowanie wykonania zadań z 
roku akademickiego 2018/2019 w 
ramach WKZJK:  przygotowanie 
sprawozdania rocznego z prac 
WKZJK; wskazanie działań 
naprawczych 

przewodnicząca 
WKZJK 

10.09. 2019 
sprawozdanie roczne z 
prac WKZJK 

2.  

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

przewodnicząca 
WKZJK 

10.09.2019 
sprawozdanie przekazane 
do UKZJK 

3.  

aktualizacja Wydziałowej Księgi 
Jakości Kształcenia w związku ze 
zmianami wprowadzonymi przez 
ustawę 2.0 

przewodnicząca 
WKZJK 

10.09. 2019 
Wydziałowa Księga 
Jakości Kształcenia 

4.  analiza wyników ankiet studenckich 
Prodziekan ds. 
Organizacji Studiów, 
WRS 

10.09.2019 
zestawienie wyników 
ankiet, prezentacja na 
Radzie Wydziału 
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Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

5.  
dostosowanie programów 
kształcenia do wymogów ustawy 
2.0  

Podkomisje 
programowe 
kierunków, Komisja 
ds. Kształcenia 

27.05.2019
-
10.07.2019, 
23.09.2019 

Uchwały Senatu 

6.  

ustalenie i zatwierdzenie 
maksymalnej liczby prac 
dyplomowych, których nauczyciel 
akademicki może być promotorem 
w r. akad. 2019/2020 

Prodziekan ds. 
Organizacji Studiów 

07.05.2019 
Uchwała Rady Wydziału 
Chemicznego 

7.  

określenie podstawowych 
umiejętności z matematyki i fizyki 
koniecznych do realizacji 
przedmiotów w poszczególnych 
Katedrach 

Prodziekan ds. 
Kształcenia, 
Kierownicy Katedr 

08.04.2019
-
01.10.2019 

wprowadzenie modyfikacji 
przez prowadzących 
przedmioty: matematyka i 
fizyka 

8.  analiza wyników ankiet studenckich Prodziekan ds. 
Organizacji Studiów, 
WRS 

06.2019 zestawienie wyników 
ankiet, prezentacja na 
Radzie Wydziału  

9.  

podsumowanie wykonania zadań z 
roku akademickiego 2017/2018 w 
ramach WKZJK:  przygotowanie 
Wydziałowej Księgi Jakości 
Kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK 

01. 2019 
Wydziałowa Księga 
Jakości Kształcenia 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2018/2019: 

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

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym odbyła  
3 zebrania w roku akademickim 2018/2019 oraz spotkania robocze i w formie elektronicznej 
(drogą mailową). Sporządzane są notatki w formie elektronicznej i protokoły zebrań.  

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

W skład WKJK wchodzą Zespoły: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

Zespoły wykonały w roku akademickim 2018/2019 następujące 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 zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, 

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

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

- nie zgłoszono zjawisk niepożądanych. 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia: 

- Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2018/2019 – omówione na radzie Wydziału dniu 
10 września 2019r. i opublikowane na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia. 

- Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym – uaktualniona i zatwierdzona przez 
Dziekana Wydziału 10 września 2019r., opublikowana na stronie Wydziału w zakładce Jakość 
Kształcenia. 

2.5. inne działania projakościowe Wydziału uznane za istotne: 

- zgłoszenie i uzyskanie środków na doskonalenie programów kształcenia na kierunkach: 
Biotechnologia, Technologia Chemiczna, Inżynieria i Technologie Nośników Energii na 
studiach stacjonarnych, II stopnia, w ramach projektu WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17 
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2018/2019 Semestr letni 2018/2019 

Frekwencja Wynik Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 59,54% 4,69 69,92% 4,70 

Ankieta papierowa - - - - 

Wnioski:  
 
1) Dokonano analizy wyników ankiet, przeprowadzonych w formie elektronicznej.  Wydział nie 

prowadzi ankietyzacji w wersji papierowej. 

2) Średnia dla wydziału wynosi 4,69 i 4,70 (w skali do 5), co można uznać za bardzo dobry wynik (w 
poprzednim roku akademickim wynosiła 4,76 i 4,62, odnotowano więc nieznaczny spadek). 

3) Nie zanotowano słabych wyników. Nawet u osób, na które zwracano uwagę (w sensie 
negatywnym, zwłaszcza w zakresie stosunku do studentów), oceny nie są złe, co świadczy raczej 
o incydentalnym charakterze sytuacji niepożądanych - przydarza się to częściej nauczycielom, 
uchodzącym za wymagających. 

4) Im wyższy rok studiów, tym lepsze oceny, co pokazują ankiety z rozkładem na przedmioty.  

5) Porównanie z ubiegłym rokiem akademickim wypada pozytywnie także w ramach katedr.  

 
4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

 weryfikacja przedmiotowych wyników kształcenia, szczególnie w odniesieniu do: wyników analizy 
statystycznego rozkładu ocen (ocena wyników zaliczenia sesji), praktyki zawodowej, egzaminu 
dyplomowego,  
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 ocena prawidłowości przyporządkowania kadry prowadzącej i wspomagającej proces kształcenia 
w zakresie prawidłowości przyporządkowania do dyscyplin, oraz wymogów ustawowych,  

 ocena wyników ankiet studenckich i doktoranckich,  

 ocena przydatności i aktualności zapisów w procedurach wydziałowych,  

 coroczne opracowanie, na bazie oceny jakości kształcenia, zaleceń do działań projakościowych, 

 aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia.  

 

 

Podpis przewodniczącego WKZJK 

 


