
Sprawozdanie z działalności Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w roku akademickim 2018/2019 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: październik 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. 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: 30. września 2019 r. 

1. Dokumenty WKZJK. 

1.1. Dokument powołania WKZJK na kadencję 2016-2020. 
W dniu 21 września 2016 r. uchwałą Rady Wydziału nr 180/2016 powołano Wydziałową 
Komisję Zapewnienia Jakości Kształcenia i ustalono jej skład osobowy. Aktualny skład 
Komisji przedstawiono poniżej. 

1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2018/2019. 

1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący, KH 

2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM  

3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG, KMB 

4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG, KG 

5. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, KWM 

6. dr inż. Daniel Kaszubowski, KIDiT 

7. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ 

8. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM 

9. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana), KIS 

10. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM 

11. dr inż. Mateusz Sondej, KMB 

12. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH 

13. dr inż. Marek Wesołowski, KKB 

14. dr inż. Paweł Wysocki, KG 

15. dr inż. Beata Zima, KWM 

16. stud. Maciej Zajączkowski (przedst. studentów, WRS), djmaciekk90@gmail.com 

17. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy 
zewnętrznych, 58 3266700, giwk@giwk.pl 

Skład osobowy Komisji opublikowano na stronie internetowej Wydziału: 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział – Komisje Wydziałowe’ oraz zakładka: 
‘Studenci - Jakość kształcenia – Skład osobowy WKZJK’) 

http://www.wilis.pg.edu.pl/


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

Tabela 1. 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Monitorowanie wniosków 
potrzeby zmian 
wpływających do WKZJK 

WKZJK na bieżąco Omawianie na spotkaniach 
WKZJK treści wpływających 
na Wydział wniosków  

2.  Zapewnienie przepływu 
informacji dot. prac 
Uczelnianej Komisji ZJK 

WKZJK na bieżąco Referowanie przebiegu 
posiedzeń UKZJK na 
spotkaniach WKZJK przez 
wydziałowego reprezentanta   

3.  Aktualizacja Wydziałowej 
Księgi Jakości 
Kształcenia 

WKZJK 12.2018 
01.2019 

Zamieszczenie 
zaktualizowanej Księgi na 
stronie internetowej 
Wydziału. 

4.  Sprawozdania 
przedstawicieli 
poszczególnych grup 
roboczych Komisji za rok 
akademicki 2018/19 

WKZJK 07.2019 
 

Sprawozdania członków 
WKZJK na spotkaniu Komisji 
oraz przesyłanie informacji 
drogą poczty elektronicznej 

5.  Sprawozdanie 
Wydziałowej Komisji ZJK 
z działalności w roku ak. 
2018/19. 

WKZJK 09.2019 Przyjęcie Sprawozdania na 
posiedzeniu RW, złożenie w 
Dziale Zarządzania Jakością 
PG, zamieszczenie na stronie 
internetowej Wydziału. 

 

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

2.1. Liczba odbytych zebrań i informacja o formie ich dokumentowania – Tab. 2. 

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

Skład zespołów roboczych opublikowano na stronie internetowej Wydziału: 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci - Jakość kształcenia – Zespoły robocze 
WKZJK’) 

2.3. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich 
wyeliminowanie: w roku ak. 2018/19 do Komisji wpłynął jeden wniosek potrzeby zmiany. 
Został on skierowany za pośrednictwem Uczelnianej Komisji ZJK. Wniosek opisano 
w Tab. 3. 

2.4. Opracowane akty wewnętrzne Wydziału dotyczące jakości kształcenia. 

− Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 2019 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci - Jakość kształcenia – Księga Jakości 
Kształcenia’) 

− Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na 
Wydziale ILiŚ PG 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Informacje/Regulaminy – Dyplomy - 
Szczegółowe zasady dyplomowania od 2018/19’) 

− Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne semestry na Wydziale ILiŚ PG 

http://www.wilis.pg.edu.pl/
http://www.wilis.pg.edu.pl/
http://www.wilis.pg.edu.pl/


http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Informacje/Regulaminy – Zasady 
rejestracji na kolejne semestry’) 

 
Tabela 2. 

Lp. Data 

Liczba 
obecnych 
członków 
komisji 

Podjęta tematyka 

1 21.12.2018 6 

Dyskusja nad zaległym wnioskiem potrzeby zmiany zgłoszonym przez 
(….. RODO ..…) dot. niskiego poziomu znajomości języka angielskiego u 
nauczyciela akademickiego na studiach anglojęzycznych 

Sprawozdanie z I posiedzenia UKZJK – ref. Przew. P. Zima 

Redakcja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia na rok 2019 

2 01.02.2019 7 

Zmiany w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia na rok 2019 - ref. 
Sekr. M. Abramski. Dyskusja i przyjęcie Księgi. 

Informacja na temat zaległego wniosku potrzeby zmiany zgłoszonego 
przez (….. RODO ..…) dot. niskiego poziomu znajomości języka 
angielskiego u nauczyciela akademickiego na studiach anglojęzycznych – 
ref. Przew. P. Zima 

3 30.04.2019 
nie dot. 

(tryb 
obiegowy) 

Zaległy wniosek potrzeby zmiany zgłoszony przez (….. RODO ..…) dot. 
niskiego poziomu znajomości języka angielskiego u nauczyciela 
akademickiego na studiach anglojęzycznych – głosowanie nad 
sformułowaniem zalecenia Komisji ZJK do Kolegium Dziekańskiego, aby 
odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania 
przedmiotu w języku obcym spoczywała na kierowniku katedry, w której te 
zajęcia się odbywają. W głosowaniu zatwierdzono powyższą propozycję 
Komisji. 

Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia UKZJK – ref. Przew. P. Zima 

Informacja nt. VII Ogólnouczelnianego Seminarium „Dzień Jakości 
Politechniki Gdańskiej” 

4 03.07.2019 7 

Sprawozdania przedstawicieli poszczególnych grup roboczych Komisji za 
rok akademicki 2018/19 w celu ujęcia zgłoszonych uwag w Sprawozdaniu 
WKZJK za rok akademicki 2018/19 

Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Komisji za rok akademicki 
2018/19 

Sprawozdanie z posiedzenia UKZJK z dnia 13.06.2019 r. – ref. prof. Z 
Kurałowicz. 

Zaległy wniosek potrzeby zmiany zgłoszony przez (….. RODO ..…) dot. 
niskiego poziomu znajomości języka angielskiego u nauczyciela 
akademickiego na studiach anglojęzycznych – informacja o oficjalnym 
przekazaniu przez Przewodniczącego pisma z WKZJK do Dziekana z 
propozycją rozwiązania potrzeby zmiany. 

Przebieg akredytacji KAUT w dniach 12-13.03.2019 r. na kierunku 
Transport – ref. dr D. Kaszubowski. 

Uwaga: Protokoły ze spotkań WKZJK są dostępne u Sekretarza Komisji (tel. 10-96). 

http://www.wilis.pg.edu.pl/


Tabela 3. 

Lp. Nr 
wniosku 

Opinia 
WKZJK* 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby 
wprowadzenia 
zmiany 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

1.  1 pozytywna 04.2019 Niski poziom 
znajomości języka 
angielskiego u 
nauczyciela 
akademickiego na 
studiach 
anglojęzycznych 

05.2019 Zgłoszenie przekazano 
Dziekanowi Wydziału 
wraz z zaleceniem 
Wydziałowej Komisji 
ZJK, aby 
odpowiedzialność za 
zapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
nauczania przedmiotu w 
języku obcym 
spoczywała na 
kierowniku katedry, w 
której te zajęcia się 
odbywają. 

*  – pozytywna/negatywna 
 

2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotyczące jakości kształcenia: brak. 

2.6. Inne działania projakościowe Wydziału uznane za istotne. 

W obszarach ściśle dotyczących dydaktyki:  
− akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na kierunku 

kształcenia Transport: przygotowanie raportu samooceny i uzyskanie oceny 
pozytywnej, ważnej do roku akademickiego 2022/23, 

− zgłoszenie i uzyskanie środków na doskonalenie programów kształcenia na studiach 
stacjonarnych, II stopnia, w ramach projektu WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17 
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”. 

W zakresie modernizacji infrastruktury dydaktycznej przeprowadzono remont 23 pokoi 
pracowników naukowo-dydaktycznych i 7 pomieszczeń laboratoryjnych. W szczególności 
wykonano następujące prace: 
− remont kompleksowy części budynku Żelbet 
− kompleksowa wymiana komputerów w laboratorium komputerowym w budynku Hydro 
− kompleksowy remont biur Katedry Mechaniki Budowli 
− remont powierzchni barowej w budynku Hydro na potrzeby studentów 
− remont pomieszczeń S2 w piwnicy budynku Hydro na potrzeby kół naukowych 
− remont dachu na hali w budynku Hydro 

W zakresie rozwoju kadry naukowej w okresie roku od 01.09.2018 do 31.08.2019: 
− stopień doktora uzyskało 11 osób z Wydziału, 
− stopień doktora habilitowanego uzyskały 4 osoby z Wydziału, 
− tytułu profesora nie uzyskała żadna osoba z Wydziału. 

W zakresie publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR w okresie roku od 
01.01.2018 do 31.12.2018 ukazały się i zostały zarejestrowane na portalu MojaPG 104 
publikacje pracowników Wydziału. 

W zakresie projektów badawczych w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 Wydział 
realizował 28 projektów badawczych, w tym: 
− 8 międzynarodowych, w tym 8 w konsorcjach, 
− 20 krajowych, w tym 19 w konsorcjach. 

  



Prace w komisjach i inne: 
• udział Przewodniczącego WKZJK w pracach UKZJK,  
• udział władz Wydziału w Senackich Komisjach: ds. Budżetu, ds. Internacjonalizacji, ds. 

Komercjalizacji, Technologii i Współpracy z Gospodarką ds. Kształcenia oraz w Komisji 
Statutowej, 

• udział przedstawicieli Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Uczelnianej 
Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich PG, w Radzie 
Bibliotecznej PG, 

• udział przedstawicieli Wydziału w ustawowych komisjach dyscyplinarnych: ds. 
nauczycieli akademickich, ds. studentów i ds. doktorantów, 

• udział przedstawicieli Wydziału w Rektorskiej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 
Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich jak również w Rektorskiej 
Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN, 

• udział przedstawicieli Wydziału w Komitecie Redakcyjnym Wydawnictwa PG oraz 
w Zespole Redakcyjnym „Pisma PG” 

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 23,05% 4,66 29,03% 4,65 
Ankieta papierowa - - - - 

Wniosek: Dzięki zaangażowaniu WRS procent wypełnialności ciągle rośnie, średnia ocen 
utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu – nie jest prowadzona na Wydziale. 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

Komisja zaleca intensywną pracę nad wdrożeniem zasad oraz procedur wynikających z nowej 

Ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Konstytucja dla Nauki” oraz nowym statutem 

Politechniki Gdańskiej mających wpływ na jakość kształcenia. Dotyczy to zarówno organizacji zajęć 

jak i ich zaplecza (odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne, z uwzględnieniem technik 

multimedialnych). Zdaniem Komisji, w dalszym ciągu poprawy wymagają także działania 

wpływające na poprawę frekwencji studentów uczestniczących w ocenie nauczycieli akademickich 

w ankietach. Komisja zaleca dalszą pracę nad doskonaleniem systemu nauczania studentów na 

naszym Wydziale. 

……………………………………………….… 
Data i podpis przewodniczącego WKZJK 

 


