
Sprawozdanie z dzialalno5ci WKZfK na Wydziale FTiMS
w roku akademicklm 201412015 zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydzialu
w dniu 16.10.2015

1. Dokumenty WKZJK:

1.1. dokument powolania WKZJK,

Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanei powolano interesariusza
zewngtznego - Paniq mgr in2. Katazyng Siezputowskq z firmy EPAM Systems.

1.2. sklad osobowy WKZJK w roku akademickim 201412015, - zal 1

1.3. harmonogram pracy WKZJK w roku akademickim 201412015 i informacje o ich realizacji -
zal.2.

2. Opis dzialalnoSciWKZJK w roku akademickim 20141i2015:

2.1. liczba odbytych zebrafi, informacja o formie dokumentowania zebra6,

W minionym okresie odbyfy siq 3 prokolowane zebrania: 6 marca, 30 czerwca i g
pa2dziernika 201 5 roku.

2.2. informacja o powolanych zespolach, o prowadzonych dzialaniach iich efektach
Powolano zesp6l w skladzie:
dr hab. in2. Maria Gazda, prof. nadzrv. PG - pzewodnicz4ca,
dr Magdalena Lemafska,
mgr in2. Piotr Budzisz - doktorant
do opracowania ankiet pzeprowadzonych na Studium Doktoranckim Fizyki (SDF)
w pa2dzierniku 2014 roku. Wyniki prac Zespolu w formie pisemnego sprawozdania zostaly
przekazane kierownikowi SDF i pzedstawione Radzie Wydzialu na posiedzeniu
27.03.2015.

2.3. informacja o zjawiskach niepo2qdanych i dzialaniach majqcych na celu ich
wyeliminowanie,

W danym okresie nie odnotowano takich zjawisk.

2.4. opracowane akty wewnqtzne wydzialu dotyczqce jako6ci ksztafcenia w roku akademickim
2014n015,

Opracowano akt ,Wewnqtrzny system zapewniania jako6ci ksztalcenia' zatwierdzony na
Radzie Wydzialu w dniu 10.07.2015

2.5. opracowane inne dokumenty wydziafu dotyczqce jakoSci ksztafcenia w roku akademickim
2014t2015,

W danym okresie nie opracowano innych dokument6w.

2.6. inne dzialania projako6ciowe wydzialu uznane za istotne.

Wszystkie dzialania projako6ciowe zostaly zrealizowane zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem.

3. Opis dzialalno5ciw formie odpowiedzi na poni2sze pytania:

3.1. Jak ocena ZO ds. procedury dyplomowania wfingla na dzialania Wydzialu w tym
zakresie?

ZO ds. procedury dyplomowania stwierdzil, 2e na egzaminach dyplomowych
pzeprowadzanych na studiach I i ll stopnia na Wydziale FT|MS komisja egzaminu
dyplomowego ogranicza zakres pytafi egzaminacyjnych do tematyki pracy dyplomowej, co
jest niezgodne z Regulaminem stacjonamych i niestacjonamych studiiw wy2szych na PG.
Zgodnie z Regulaminem stacjonamych i niestacjonamych studiiw Wtszych na PG
pytania na egzaminie dyplomowym powinny dotyczyd zar6wno tematyki studi6w, jak i
tematyki pracy dyplomowej. Na posiedzeniu Rady Wydzialu w dniu 16.10.2015



wymieniona niezgodno66 zostala usunigta pzez zmianq odpowiedniego zapisu w

"Wydzialowym regulaminie dyplomowanial, dotyczqcym egzaminu dyplomowego.
Wldziabwy regulamin dyplomowania dostosowano w ten spos6b do Regulaminu
stacjonamych i niestacjonamych studidw wy2szych na PG.

3.2. Czy wprowadzony zostal wewngtzny system jakoSci ksztalcenia?

Wewngtzny system jako6ci ksztalcenia zostal wprowadzony na Wydziale FT|MS na RW w
dniu 10.07.2015.

3.3. Czy jest stosowana procedura Ochrony WasnoSci Intelektualnej?

Na Wydziale FTIMS jest stosowana procedura Ochrony Wasno6ci Intelektualnej. Zostala
ona wprowadzona z dniem 2 marca 2015 na podstawie zarzqdzenla Dziekana Wydzialu.

3.4. Jaka byta frekwencia w czasie ankietyzaciiw semestze zimowym iw semestze letnim?
W czasie ankietyzacji na WFT|MS w roku akademickim 201412015 frekwencja wynosila
odpowiednio:
-w semestze zimowym -23,78o/o,

-wsemestze letnim - 18,33 %.

4. Harmonogram dzialafi na rok akademicki201512016.

1) Aktualizowanie Wydzialowej Ksiqgi JakoSci Ksztalcenia.

2l Pzeprowadzenie analizy wynik6w hospitacji zdlqCl studenckich ankiet oceny nauczycieli oraz
opracowanie na jej podstawie procedury interwencji projako6ciowej.

3) Uaktualnienie zakladki. WKZJK na stronie internetowej Wydzialu popzez dodanie
harmonogramu prac i sprawozdafi WKZTK.

4l Udoskonalenie ankiety ariqzanej z zainteresowaniem studiami drugiego stopnia
(pzeprowadzanie ankiety pned zaliczeniem I stopnia, na kofi cu Vl semestru).

5) Dostosowanie regulaminu praktyk do rozporzqdzenia MN|SW w sprawie praktyk studenckich
w uzgdach adminiskacji zqdowej oraz w jednostkach organizacyjnych podleglych lub
nadzorowanychw20l5r.

6) Pzeprowadzenie i opracowanie ankiet ocen nauczycieli pzez doktorant6w SDF.

7', Rekomendowanie Dziekanowi WFT|MS modyfikacjg regulaminu na pienrszym laboratorium
fizycznym.

Sprawozdanie spozqdzila mgr lwona Kuzborska
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Zal.1

Sklad osobowy Wydziabwei Komisji ds. Zapewnienia Jako6ci
Ksztalcenia

dr hab. in2. Waldemar Strampor, prof. nadanv. PG - przewodniczqcy

dr hab. in2. Maria Gazda, prof. nadzrv. PG (in2ynieria materialowa, nanotechnologia)

dr in2. Magda Lema/iska (matematyka)

dr hab. Leszek Kutak (fEyka techniczna)

mgr in2. Piotr Budzisz - pzedstawiciel doktorant6w

in2. Marta W6icik - pzedstawiciel student6w

mgr in2. Katarzyna Siezputowskq pzedstawiciel firmy EPAM Systems

interesariusz zewn gtzny

rngr lwona Kuzborska - sekretaz Komisji

;11ffj$;.r sadowski



Za l .2

Harmonogram pracy WKZJK w roku akademickim 201412015

Lp. Zadanie
Odpowiedzlalny
za wykonanle
zadanla

Termln
reallzacji
zadanla

Forma reallzacjl zadan ia

'l Aktualizowanie
Wydzialowej Ksiggi Jako5ci
Ksztalcenia

mgr lwona
Kuzborska

na bie2qco Wydzialowa Ksigga Jako6ci
Ksztalcenia jest na bie2qco
uaktualniana.

2 . Pzeprowadzenie analizy
wyn ik6w hospitacji zajqt, i
studenckich ankiet oceny
nauczycieliza semestr
zimowy oraz opracowanie
na jej podstawie procedury
intenrencji projako6ciowej
w semestze letnim roku
akadem ickie go 201 4 120 1 5

dr hab. in2.
Waldemar
Stampor

27.03.2015
16 .10 .2015

Pelnomocnik ds. jako6ci
ksztafcenia dr hab. in2.
Waldemar Stam por zreferowal
wyniki hospitacji zajq| i wyniki
ankiet studenckich na dw6ch
posiedzeniach Rady Wydzialu
(27 .03.201 5 i 1 6. 1 0.201 5).

3 . Uaktualnienie zakladki
WKZJK na stronie
internetowej Wydzialu
poqzez dodanie
harmonogramu prac i
sprawozdafi WKZJK.

mgr lwona
Kuzborska

na bie2qco

4. Rekomendowanie
Dziekanowi monitorowania
zainteresowania studiam i
na ll stopniu
Przeprowadzanie ankiety
przed zaliczeniem I stopnia,
na kofcu Vl semestru

dr hab. Leszek
Kulak

06.2015 Pzeprowadzenie ankiety przez
dziekanat i sprawozdanie
Pelnomocnika na RW

5. Rekomendowanie
Dziekanowi organizacji
specjalistycznych
laboratori6w wydajqcych
certyfikaty (grafika
komputerowa, SAS).

dr hab. in2.
Waldemar
Stampor

po dyskusji na WKZJK
przekazanie sugestii Dziekanowi

6. Rekomendowanie
KierownikowiSDF
uruchomienia ankiet oceny
nauczycieli przez
doktorant6w. Opracowanie
ankiet

dr hab. in2.
Maria Gazda,
prof. nadzw. PG

02.2015 Przeprowadzenie ankiety przez
dziekanat i sprawozdanie
Pelnomocnika na RW

7. Wdro2enie procedury
Ochrona Wlasno6ci
Intelektualnej na Wydziale

dr hab. in2.
Waldemar
Stampor

02.03 .2015Zarzqdzeniem Dziekana
procedura zostafa wdro2ona

8. Dostosowanie zapisu w
,Wydzialowym regulam inie
dyplomowania",
dotyczqcego egzaminu
dyplomowego, do
Regulaminu studi6w
wy2szych na PG.

dr hab. in2.
Waldemar
Stampor

1  6 .1  0 .201 5 Zmiany w Regulaminie
zatwierdzone na Radzie
Wydzialu w dniu 16.10.2015


