
Sprawozdanie z działalno ści Komisji Zapewnienia Jako ści Kształcenia  
Wydziału In żynierii L ądowej i Środowiska w roku akademickim 2016/2017 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 13.09.2017 r. 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: do 30 września 2017 r. 

 

1. Dokumenty WKZJK. 

1.1. Dokument powołania WKZJK na kadencj ę 2016-2020. 

W dniu 21 września 2016 r. uchwałą Rady Wydziału nr 180/2016 powołano Wydziałową 
Komisję Zapewnienia Jakości Kształcenia. Ustalono skład Komisji. Skład Komisji 
przedstawiono poniżej. 

1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2016/20 17. 

1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący, KH, pzim@pg.gda.pl 

2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM, mabram@pg.gda.pl 

3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG, KMB, 62-98 

4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG, KG, 22-20 

5. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82 

6. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41 

7. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31 

8. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana), KIS, 18-19 

9. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24 

10. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, KWM, 24-97 

11. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12 

12. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 28-94 

13. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85 

14. od grudnia 2016 r.: stud. Sara Łyszyk (przedst. studentów, WRS), 
sadie9302@gmail.com, 

do listopada 2016 r.: stud. Marcin Janusewicz (przedst. studentów, WRS), 
mjanusewicz@gmail.com 

15. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49 

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

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

  



1.3. Harmonogram pracy WKZJK w formie zada ń w roku akademickim 2016/2017 
i informacje o ich realizacji.  

Tabela 1. 

Lp.  Zadanie Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1. Analiza frekwencji ankiet 
oceny nauczycieli 
akademickich przez 
studentów  

Prodziekani i 
Pełnomocnicy 
Dziekana ds. 
Kształcenia, WKZJK 

11.2016 Informacja na posiedzeniu 
RW i dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

2. Aktualizacja składu 
osobowego zespołów 
roboczych Komisji 

WKZJK 11.2016 Ustalenie na spotkaniu 
WKZJK 

3. Zapoznanie członków 
Komisji z platformą e-
Nauczanie i z zasadami 
kształcenia na odległość 
na PG i na WILiŚ 

WKZJK 12.2016 Spotkanie Komisji z 
Pełnomocnikiem Rektora ds. 
Kształcenia na Odległość i z 
Wydziałowym 
Pełnomocnikiem ds. 
Kształcenia na Odległość 

4. Aktualizacja Wydziałowej 
Księgi Jakości 
Kształcenia 

WKZJK 01.2017 
 

Zamieszczenie 
zaktualizowanej Księgi na 
stronie internetowej 
Wydziału. 

5. Podsumowanie sesji 
egzaminacyjnej po 
semestrze zimowym 
2016/17 

Prodziekani i 
Pełnomocnicy 
Dziekana ds. 
Kształcenia, WKZJK 

05.2017 Informacja na posiedzeniu 
RW i dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

6. Omówienie ankiet 
studenckich po semestrze 
zimowym 2016/17 

Prodziekani i 
Pełnomocnicy 
Dziekana ds. 
Kształcenia, WKZJK 

05.2017 Informacja na posiedzeniu 
RW i dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

7. Sprawozdania 
przedstawicieli 
poszczególnych grup 
roboczych Komisji za rok 
akademicki 2016/17 

WKZJK 06.2017 Sprawozdania członków 
WKZJK na spotkaniu Komisji 

8. Sprawozdanie 
Wydziałowej Komisji ZJK 
z działalności w roku ak. 
2016/17. 

WKZJK 09.2017 Przyjęcie Sprawozdania na 
posiedzeniu RW, złożenie w 
Dziale Zarządzania Jakością 
PG, zamieszczenie na 
stronie internetowej 
Wydziału. 

 

  



2. Opis działalno ści WKZJK w roku akademickim 2016/2017. 

2.1. Liczba odbytych zebra ń i informacja o formie ich dokumentowania. 

Tabela 2. 

L. p.  Data 

Liczba obecnych  

Podjęta tematyka członków 
komisji 

gości  

1 10.11.2016 12 1 

Podsumowanie ankiet studenckich w sem. letnim 2015/16 
(ref. Prodziekan R. Ossowski) 

Dyskusja nad niską frekwencją ankiet oceniania 
nauczycieli akademickich przez studentów 

Podsumowanie rekrutacji na rok akadem. 2016/17 (ref. 
Pełnomocnik Dziekana doc. A. Ostojski) 

Aktualizacja składu osobowego zespołów roboczych 
Komisji 

Redakcja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia na rok 
2017. 

2 22.12.2016 11 2 

Informacje z zebrania Uczelnianej Komisji ZJK (ref. 
Przewodniczący Komisji) 
Informacja nt. platformy e-Nauczanie i kształcenia na 
odległość na PG i na WILiŚ (ref. Pełnomocnik Rektora ds. 
Kształcenia na Odległość doc. A. Dąbrowicz-Tlałka) 

3 18.05.2017 9 0  

Podsumowanie sesji egzaminacyjnej i ankiet studenckich 
w semestrze zimowym 2016/17 

Informacja nt. działalności Uczelnianej Komisji ZJK (ref. 
Przewodniczący Komisji) 

Dyskusja nad przygotowaniem sprawozdania z 
działalności za rok 2016/17 

4 30.06.2017 6 0 

Sprawozdania przedstawicieli poszczególnych grup 
roboczych Komisji za rok akademicki 2016/17 

Przygotowanie Sprawozdania WKZJK za rok akademicki 
2016/17 

Dzień Jakości w PG 

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

2.2. Informacja o powołanych zespołach, o prowadzon ych działaniach i ich efektach. 

Skład zespołów roboczych został nieco zmieniony w stosunku do poprzedniego roku. 
Zmiany te wynikały ze zmiany składu Komisji. Zmienili się m. in. Przewodniczący Komisji 
oraz przedstawiciel studentów. Skład zespołów roboczych opublikowano na stronie: 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział - Jakość kształcenia – Zespoły robocze 
WKZJK’) 

2.3. Informacja o zjawiskach niepo żądanych i działaniach maj ących na celu ich 
wyeliminowanie:  w roku ak. 2016/17 do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski potrzeby 
zmian. 

2.4. Opracowane akty wewn ętrzne Wydziału dotycz ące jako ści kształcenia w roku 
akademickim 2016/2017. 

− Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 2017 



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

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

− Szczegółowe warunki studiowania według indywidualnego programu studiów na 
Wydziale ILiŚ PG  
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Dziekanat – Indywidualny Program 
Studiów’) 

− Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne semestry na Wydziale ILiŚ PG 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Dziekanat – Zasady rejestracji na 
kolejne semestry’) 

2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotycz ące jako ści kształcenia w roku 
akademickim 2015/2016: 

−−−− brak 

2.6. Inne działania projako ściowe Wydziału uznane za istotne. 

W zakresie rozwoju kadry naukowej w okresie od 01.10.2016 do 31.05.2017: 
• stopień doktora uzyskało pięć osób z Wydziału i jedna osoba spoza Wydziału, 
• stopień doktora habilitowanego uzyskały cztery osoby z Wydziału, 
• tytułu profesora nie uzyskała żadna osoba. 

 

W zakresie publikacji naukowych  w czasopismach z listy JCR w okresie od 01.01.2017 
do 12.07.2017 ukazało się i zostało zarejestrowanych na portalu MojaPG 29 publikacji 
pracowników Wydziału. W całym roku ubiegłym, tj. od 01.01. do 31.12.2016 w 
czasopismach z listy JCR ukazało się 50 publikacji pracowników Wydziału. 

W zakresie projektów badawczych w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017 Wydział 
realizował 25 projektów badawczych, w tym: 
• 5 międzynarodowych, w tym 4 w konsorcjach, 
• 20 krajowych, w tym 11 w konsorcjach. 

W zakresie modernizacji infrastruktury dydaktycznej  przeprowadzono remont 16 pokoi 
pracowników naukowo-dydaktycznych na poziomie 100 budynku Hydrotechniki. 

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 oraz ds. Kształcenia, 
• udział przedstawicieli Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, 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. Orderów i Odznaczeń oraz 

Medalu KEN, a także w Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, 
• udział przedstawicieli WKZJK w wydziałowych Komisjach: programowej, także 

programowej ds. studiów doktoranckich, ds. prac dyplomowych. 
  



3. Podsumowanie ankietyzacji – frekwencja, wyniki, wnioski. 

3.1. Ankiety oceny nauczyciela akademickiego. 

− semestr letni 2015/16 r. ak. frekwencja 8,0 % 
− semestr zimowy 2016/17 r. ak.: frekwencja 9,9 % 

Wobec niskiej frekwencji wyników ankiet nie można traktować jako reprezentatywnych. 

Analiza wyników w semestrze zimowym 2016/17: 
− na 313 ankietowanych nauczycieli akademickich wynik powyżej dziesięciu wypełnionych 

ankiet osiągnęło 148 osób, tj. 47 % 
− średnia ocena wśród ocenionych nauczycieli akademickich wyniosła 4,57 
− w grupie nauczycieli z liczbą powyżej dziesięciu wypełnionych ankiet najwyższa ocena 

wyniosła 4,97 , a najniższa - 3,49 

Wydziałowa Rada Studentów zgłosiła problem, który był zgłaszany już w latach poprzednich: 
błędne przypisywanie nauczycieli akademickich przez koordynatorów przedmiotów do grup 
ćwiczeniowych i laboratoryjnych. 

3.2. Ankiety oceny przedmiotu/modułu. 

− brak 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

Komisja zaleca dalszą pracę nad doskonaleniem systemu nauczania studentów na naszym 

Wydziale z uwzględnieniem optymalizacji procedur i zasad oceniania pracowników oraz 

studentów. Zaleca się, aby poszczególni pracownicy oraz nauczyciele akademiccy doskonalili 

formę oraz treści przekazywane na zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

studentów. 

 

                                        Przewodniczący Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

 

dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG 


