Sprawozdanie z dzialalno5ci WKZfK na Wydziale FTiMS
w roku akademicklm 201412015zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydzialu
w dniu 16.10.2015
1. Dokumenty
WKZJK:
powolania
1.1. dokument
WKZJK,
Na Wydziale Fizyki Techniczneji MatematykiStosowaneipowolanointeresariusza
- Paniqmgrin2.KatazyngSiezputowskq
zewngtznego
z firmyEPAMSystems.
- zal 1
1.2. skladosobowy
WKZJKw rokuakademickim
201412015,
pracyWKZJKw rokuakademickim
1.3. harmonogram
201412015
i informacje
o ich realizacji
zal.2.
2.

OpisdzialalnoSciWKZJK
w rokuakademickim
20141i2015:
2.1. liczbaodbytych
zebrafi,informacja
o formiedokumentowania
zebra6,
W minionymokresieodbyfysiq 3 prokolowanezebrania:6 marca, 30 czerwcai g
pa2dziernika
2015 roku.
2.2. informacja
o powolanych
zespolach,
o prowadzonych
dzialaniach
iich efektach
Powolano
zesp6lw skladzie:
dr hab.in2.MariaGazda,prof.nadzrv.
PG- pzewodnicz4ca,
dr Magdalena
Lemafska,
mgrin2.PiotrBudzisz- doktorant
doopracowania
ankietpzeprowadzonych
na StudiumDoktoranckim
Fizyki(SDF)
w pa2dzierniku
2014roku.WynikipracZespoluw formiepisemnego
sprawozdania
zostaly
przekazanekierownikowiSDF i pzedstawione Radzie Wydzialu na posiedzeniu
27.03.2015.
2.3. informacja o zjawiskach niepo2qdanychi dzialaniach majqcych na celu ich
wyeliminowanie,
W danymokresienieodnotowano
takichzjawisk.
jako6ciksztafcenia
2.4. opracowane
aktywewnqtznewydzialudotyczqce
w rokuakademickim
2014n015,
jako6ciksztalcenia'zatwierdzony
Opracowano
akt ,Wewnqtrzny
systemzapewniania
na
Radzie
Wydzialu
w dniu10.07.2015
jakoSciksztafcenia
2.5. opracowane
innedokumenty
wydziafu
dotyczqce
w rokuakademickim
2014t2015,
W danymokresienieopracowano
innychdokument6w.
2.6. innedzialaniaprojako6ciowe
wydzialuuznaneza istotne.
Wszystkie dzialaniaprojako6ciowezostaly zrealizowanezgodnie z zaplanowanym
harmonogramem.

pytania:
3. Opisdzialalno5ciw
formieodpowiedzi
na poni2sze
3.1. Jak ocena ZO ds. procedurydyplomowania
wfingla na dzialaniaWydzialuw tym
zakresie?
ZO ds. procedurydyplomowaniastwierdzil,2e na egzaminachdyplomowych
pzeprowadzanych
na studiachI i ll stopniana WydzialeFT|MSkomisjaegzaminu
dyplomowego
zakrespytafiegzaminacyjnych
ogranicza
do tematykipracydyplomowej,
co
jest niezgodne
z Regulaminem
stacjonamych
i niestacjonamych
studiiwwy2szychna PG.
Zgodniez Regulaminemstacjonamychi niestacjonamych
studiiw Wtszych na PG
pytaniana egzaminiedyplomowympowinnydotyczydzar6wnotematykistudi6w,jak i
tematykipracy dyplomowej.Na posiedzeniuRady Wydzialuw dniu 16.10.2015

wymienionaniezgodno66zostala usunigta pzez zmianq odpowiedniegozapisu w
regulaminie dyplomowanial,dotyczqcym egzaminu dyplomowego.
"Wydzialowym
Wldziabwy regulamindyplomowaniadostosowanow ten spos6b do Regulaminu
stacjonamych
i niestacjonamych
studidwwy2szychna PG.
3.2. Czywprowadzony
zostalwewngtznysystemjakoSciksztalcenia?
Wewngtznysystemjako6ciksztalcenia
zostalwprowadzony
na WydzialeFT|MSna RWw
dniu10.07.2015.
procedura
3.3. Czyjest stosowana
OchronyWasnoSciIntelektualnej?
Na WydzialeFTIMSjest stosowanaproceduraOchronyWasno6ciIntelektualnej.
Zostala
onawprowadzona
z dniem2 marca2015na podstawiezarzqdzenla
Dziekana
Wydzialu.
3.4. Jakabytafrekwencia
w czasieankietyzaciiw
semestzezimowymiw semestzeletnim?
W czasieankietyzacjina WFT|MSw roku akademickim
201412015
frekwencjawynosila
odpowiednio:
-w semestzezimowym-23,78o/o,
-wsemestzeletnim- 18,33%.
4.

Harmonogram
dzialafina rokakademicki201512016.
1) Aktualizowanie
Wydzialowej
KsiqgiJakoSciKsztalcenia.
2l Pzeprowadzenie
analizywynik6whospitacjizdlqClstudenckich
ankietocenynauczycieli
oraz
proceduryinterwencji
projako6ciowej.
opracowanie
najej podstawie
3) Uaktualnieniezakladki.WKZJK na stronie internetowejWydzialu popzez dodanie
praci sprawozdafi
harmonogramu
WKZTK.
4l Udoskonalenieankiety ariqzanej z zainteresowaniem
studiami drugiego stopnia
(pzeprowadzanie
pned
ankiety
zaliczeniem
I stopnia,na koficu Vl semestru).
5) Dostosowanie
regulaminupraktykdo rozporzqdzenia
MN|SWw sprawiepraktykstudenckich
podleglychlub
w uzgdach adminiskacjizqdowej oraz w jednostkachorganizacyjnych
nadzorowanychw20l5r.
pzez doktorant6w
6) Pzeprowadzenie
i opracowanie
ankietocennauczycieli
SDF.
7', Rekomendowanie
Dziekanowi
WFT|MSmodyfikacjgregulaminuna pienrszymlaboratorium
fizycznym.

Sprawozdanie
spozqdzilamgrlwonaKuzborska

\AJ,SA"yp"/
podpis
Pzewooni..e""g;
;JLJ;

Zal.1

Jako6ci
SkladosobowyWydziabweiKomisjids.Zapewnienia
Ksztalcenia
prof.nadanv.
PG- przewodniczqcy
dr hab.in2.WaldemarStrampor,
nanotechnologia)
materialowa,
dr hab.in2.MariaGazda,prof.nadzrv.PG (in2ynieria
dr in2.MagdaLema/iska(matematyka)
dr hab.LeszekKutak(fEykatechniczna)
mgrin2.PiotrBudzisz- pzedstawicieldoktorant6w
in2.MartaW6icik- pzedstawicielstudent6w
mgr in2. Katarzyna Siezputowskq pzedstawicielfirmy EPAM Systems
zewngtzny
interesariusz
- sekretazKomisji
rngrlwonaKuzborska

;11ffj$;.rsadowski

Zal.2

pracyWKZJKw rokuakademickim
Harmonogram
201412015
Lp. Zadanie

OdpowiedzlalnyTermln
za wykonanle reallzacji
zadanla
zadanla

Forma reallzacjlzadania

'l

Aktualizowanie
mgr lwona
WydzialowejKsiggiJako5ci Kuzborska
Ksztalcenia

na bie2qco WydzialowaKsiggaJako6ci
jest na bie2qco
Ksztalcenia
uaktualniana.

2.

Pzeprowadzenie
analizy
dr hab.in2.
wynik6w hospitacjizajqt,i
Waldemar
studenckichankietoceny
Stampor
nauczycieliza
semestr
zimowyoraz opracowanie
na jej podstawieprocedury
intenrencjiprojako6ciowej
w semestze letnimroku
akademickiego 2014 12015

27.03.2015Pelnomocnikds. jako6ci
dr hab. in2.
1 6 . 1 0 . 2 0 1ksztafcenia
5

3.

Uaktualnienie zakladki mgrlwona
WKZJK
na
stronie Kuzborska
internetowej
Wydzialu
poqzez
dodanie
harmonogramu prac i
sprawozdafiWKZJK.

na bie2qco

4.

Rekomendowanie
dr hab.Leszek
Dziekanowimonitorowania Kulak
zainteresowania
studiam
i
na ll stopniu
Przeprowadzanie
ankiety
przed zaliczeniemI stopnia,
na kofcu Vl semestru

06.2015

5.

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

6.

Rekomendowanie
dr hab.in2.
KierownikowiSDF
MariaGazda,
uruchomienia
ankietoceny prof.nadzw.PG
nauczycieliprzez
doktorant6w.Opracowanie
ankiet

02.2015

7.

procedury
Wdro2enie
dr hab.in2.
Ochrona
Wlasno6ci
Waldemar
Intelektualnej
naWydziale Stampor

0 2 . 0 3 . 2 0 1 5Zarzqdzeniem
Dziekana
procedurazostafawdro2ona

8.

Dostosowanie
zapisuw
,Wydzialowymregulaminie
dyplomowania",
dotyczqcegoegzaminu
dyplomowego,
do
Regulaminu
studi6w
wy2szychna PG.

16 . 10 . 2 0 5
1 Zmiany
w
Regulaminie
zatwierdzone na
Radzie
Wydzialu
w dniu16.10.2015

WaldemarStampor zreferowal
wynikihospitacjizajq| i wyniki
ankietstudenckich
na dw6ch
posiedzeniach
RadyWydzialu
(27.03.201
5 i 16.10.2015).

dr hab.in2.
Waldemar
Stampor

dr hab.in2.
Waldemar
Stampor

Pzeprowadzenieankiety przez
dziekanat i
sprawozdanie
Pelnomocnika
na RW

po dyskusji na WKZJK
przekazanie
sugestiiDziekanowi

Przeprowadzenie
ankietyprzez
dziekanat i
sprawozdanie
Pelnomocnika
na RW

