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1. PREZENTACJA WYDZIAŁU 

1.1. Lokalizacja i infrastruktura 
Siedziba Wydziału Architektury znajduje się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w 
Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12. Kampus Politechniki Gdańskiej, obejmujący budynek 
Gmachu Głównego pokazany jest na mapie dostępnej na stronie internetowej PG. Główna 
baza dydaktyczna i administracyjna rozmieszczona jest na trzeciej kondygnacji budynku. 
Dodatkowo sale zajęć znajdują się również na czwartej i piątej kondygnacji, a w pawilonie 
zlokalizowanym przy Alei Zwycięstwa funkcjonuje modelarnia. Sale dydaktyczne i 
laboratoryjne wykorzystywane przez Wydział posiadają stałe wyposażenie multimedialne. 
Wszystkie lokale są w przystosowane do komunikacji i użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne. 

1.2. Historia 
Kształcenie architektoniczne ma w Gdańsku ponad stuletnią tradycję. Wydział Architektury był 
jednym z sześciu wydziałów pierwszej uczelni technicznej (Königliche Preussische 
Technische Hochschule) powstałej w 1904 r. w Gdańsku, będącym wówczas pod zaborem 
pruskim. W marcu 1900 przybył do Gdańska Albert Carsten, który zaprojektował (w stylu 
historyzmu nawiązującego do form flamandzkiego renesansu i baroku), a następnie 
nadzorował wznoszenie pierwszych i najstarszych gmachów uczelni, m.in. Gmachu 
Głównego, w którym znalazł swoją siedzibę Wydział Architektury. Inauguracja pierwszego roku 
akademickiego odbyła się w 1904 r. Albert Carsten został profesorem tej uczelni i nauczał 
projektowania architektonicznego do roku 1933/34. W tamtym okresie na proces kształcenia 
architektów w Gdańsku wywierali znaczący wpływ także inni znakomici profesorowie: Friedrich 
Ostendorf, historyk architektury Adalbert Matthaei, rekonstruktor zamku w Malborku Konrad 
Steinbrecht, Karl Gruber i Otto Kloeppel. 

Po zakończeniu II wojny światowej Dekretem Rady Ministrów Rządu Tymczasowego 
Rzeczpospolitej Polskiej z 24 maja 1945 r., w miejsce TechnischeHochschule utworzono 
polską państwową szkołę akademicką – Politechnikę Gdańską. Formalne powołanie Wydziału 
Architektury zostało dokonane Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 25 października 
1945 roku. Kadrę dydaktyczną Wydziału Architektury w znacznym stopniu stanowili 
profesorowie ze znajdujących się w granicach Polski do 1945 roku uczelni wileńskiej i 
lwowskiej, tacy jak: były Rektor Politechniki Lwowskiej prof. Witold Minkiewicz, specjalista od 
architektury monumentalnej, były dziekan lwowskiego Wydziału Architektury i pierwszy 
dziekan Wydziału Architektury w Gdańsku prof. arch. Marian Osiński, art. mal. prof. Władysław 
Lam, historyk architektury i konserwator zabytków arch. Jan Borowski. Pozostali profesorowie 
wywodzili się z innych przedwojennych polskich uczelni, m.in. z Politechniki Warszawskiej. 

W pierwszych latach po wojnie Wydział kształcił studentów na studiach inżynierskich i 
magisterskich, a następnie wyłącznie jednolitych studiach magisterskich. Funkcjonował jako 
Wydział Architektury od 1945 do 1969, od 1969 do 1971 – jako Wydział Budownictwa i 
Architektury, od 1971 do 1981 – jako Instytut Architektury i Urbanistyki, od 1981 do dziś, 
ponownie jako Wydział Architektury. 
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Od 1945 roku do 1966 program jednolitych studiów magisterskich obejmował 11 semestrów, 
od 1967 do 1974 – 10 semestrów, od 1975 do 1981 – 9 semestrów, a od 1981 do 2012 – 
ponownie 10 semestrów na (wygasających) jednolitych studiach magisterskich. 
W 1990 roku nastąpiła reorganizacja studiów i ich programów wprowadzona zapisami nowej 
Ustawy o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r. Nowy program studiów przygotowany 
został z uwzględnieniem wymogów dotyczących edukacji architektów, tak jak określone one 
zostały w unijnej Dyrektywie dot. Architektury 85/384/EWG rozdz. II art. 3. Dyrektywa ta, 
umożliwiając mobilność architektów i otwierając możliwość podjęcia przez nich pracy na 
terenie Europy, jednocześnie wymogła modyfikację profili nauczania, tak aby kwalifikacje 
absolwentów umożliwiły im pełną konkurencyjność na wymagającym europejskim rynku. 

Podpisana 19 czerwca 1999 Deklaracja Bolońska wprowadziła do państw-sygnatariuszy 
dwustopniowy podział studiów. Od roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęto na wydziale 
kształcenie na kierunku Architektura, studia I stopnia, w roku 2009/2010 ruszył kierunek 
Architektura, studia II stopnia. 

Wydział jest od 2001 r. członkiem European Association for Architectural Education (EAAE) 
oraz European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji 
zrzeszających ok. 150 szkół architektury krajów Unii Europejskiej i bierze udział w pracach 
grupy problemowej "Students and Staff Mobility" oraz w konferencjach EAAE i w dorocznym 
spotkaniu ENHSA. 

W roku 2012/2013 wydział rozpoczął kształcenie na studiach I stopnia kierunku Gospodarka 
przestrzenna. 

Wydział jest także członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), 
zrzeszającej szkoły kształcące w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym także szkoły 
kształcące w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego. 

Wydział angażuje się w projekty, zarówno edukacyjne jak i badawcze, związane z szeroko 
pojętą ochroną dziedzictwa zbudowanego w Polskim Komitecie Narodowym Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Poprzez swoich pracowników (P. Lorens – ISoCaRP Vice 
President Young Planning Professionals) aktywnie współpracuje z ISoCaRP (International 
Society of City and RegionalPlanners). Ponadto, pracownicy Wydziału są członkami z wyboru 
licznych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, takich jak: Polska Sekcja 
Documentation and Conservation of Modern Movement D.O.C.O.M.O.M.O., Deutscher 
Akademie fuerStadtebauundLandsplannung DASL, Research Centre for Territory, 
Architecture and Design (CITAD), Lisbon, Art Urbain – Paryż i wielu innych cenionych 
międzynarodowych organizacji. 

Wydział Architektury PG jest aktywnym uczestnikiem programów międzynarodowych, 
zapewniając studentom, doktorantom i pracownikom udział w ich realizacji w ramach 
obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi studiami i 
badaniami.  

Głównym programem, w którym od 1999 r. uczestniczy Wydział Architektury PG, jest program 
Erasmus. Podlega on kompetencjom prodziekana ds. studenckich i promocji, prodziekana ds. 
Rozwoju i internacjonalizacji, a nadzorowany jest przez Koordynatora Wydziałowego. 
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Wydział Architektury jest jednym z najprężniejszych wydziałów Politechniki Gdańskiej 
działających w ramach programu Erasmus. Do tej pory studenci mieli możliwość wyjazdu 
między innymi do: Afryki, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Liechtensteinu, Norwegii, Portugalii, 
Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Włoch. Rocznie dzięki programowi 
Erasmus na studia i praktyki wyjeżdża około 100 studentów, wielu nauczycieli akademickich i 
pracowników, a WA PG przyjmuje około 80 studentów zagranicznych. Sprawy związane z 
funkcjonowaniem programu prowadzone są przez Dział Międzynarodowej Współpracy 
Akademickiej, który ściśle współpracuje z organizacją studencką Erasmus Student Network 
(ESN) Gdańsk. Intensywna działalność międzynarodowa stworzyła potrzebę sukcesywnego 
uruchamiania kierunków prowadzonych w j. angielskim. 

Obecnie na wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów: Architektura i Gospodarka 
przestrzenna – tylko w trybie stacjonarnym. Studia odbywają się w systemie dwustopniowym, 
w języku polskim i angielskim: 

• Architektura, studia I stopnia, studia 8-semestralne, od roku 2019/20 (wcześniej 7-
semestralne) 

• Architektura, studia I stopnia w j. angielskim, studia 8-semestralne, od roku 2020/21 
• Architektura, studia II stopnia, studia 3-semestralne, od roku 2010/11 
• Architektura, studia II stopnia, w j. angielskim, studia 3-semestralne, od roku 2016/17 
• Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, studia 7-semestralne, od roku 2012/13 
• Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, studia 3-semestralne, od roku 2016/17 
• Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, w j. angielskim, studia 3-semestralne, od 

r. 2020/21. 

1.3. Status 
Wydział Architektury prowadzi działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej 
Politechniki Gdańskiej. Zasady działania Wydziału określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Wydział zgodnie ze Statutem PG jest jednostką organizacyjną Uczelni utworzoną do 
prowadzenia kształcenia, badań naukowych, badań przemysłowych, prac badawczo-
rozwojowych lub badań zleconych na rzecz środowiska społeczno-gospodarczego. 

Wydział kierowany jest zgodnie ze statutem Uczelni przez Dziekana, powołanego na to 
stanowisko przez Rektora Politechniki Gdańskiej, natomiast najwyższym organem 
kolegialnym Wydziału jest Rada Dyscypliny, której członkowie pochodzą po części z 
mianowania przez Rektora PG, a po części z wyboru (§39 Statut Politechniki Gdańskiej). 

Dziekan, w podejmowaniu kluczowych decyzji wspierany jest przez Radę Wydziału, której 
członkowie pochodzącą z wyboru. Uchwały Rady Wydziału mają charakter opiniotwórczy dla 
Dziekana oraz wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. 

Do zadań Rady Wydziału należy w szczególności opiniowanie zaproponowanego przez 
rektora kandydata do pełnienia funkcji dziekana, opiniowanie strategii Wydziału i coroczne 
opiniowanie sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie programów wszelkich form kształcenia 
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prowadzonych na Wydziale, opiniowanie zasad dyplomowania oraz opiniowanie zatrudnienia 
nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych. 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 roku ocenił działalność naukową i badawczo-
rozwojową jednostek naukowych, w wyniku której Wydział otrzymał kategorię A (poz. 401).  

Rada Wydziału posiada następujące uprawnienia w zakresie nadawania stopni i tytułów 
naukowych: 

- stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka; 

- stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. 

2. MISJA, STRATEGIA i KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU 

2.1. Misja i strategia Wydziału 
Misja i strategia Wydziału Architektury jest zgodna z misją i strategią Uczelni, przyjętymi przez 
Senat Uczelni (Uchwała Senatu Nr 45/2020 z dnia 25.11.2020 (na lata 2020- 30), dostępnymi 
na stronie internetowej https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/strategia-rozwoju . 

Misja i cele działania Wydziału Architektury PG są zbieżne z misją i celami działania całej 
uczelni, jakimi są: „zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego 
rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych 
na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata, w celu 
uczestnictwa w przemianach cywilizacyjnych i wzbogacenia kultury, a w szczególności nauki i 
techniki.” 

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej wspiera badania i edukację na temat szeroko 
rozumianego środowiska zbudowanego i jego wielorakich powiązań ze społeczeństwem. 

Wydział czerpie swoją siłę z wykładowców i studentów tworzących niezwykłą intelektualną 
społeczność uczonych, badaczy i nauczycieli wielu dziedzin w tym: architektury, urbanistyki i 
planowania przestrzennego, socjologii, filozofii, geografii, gospodarki, inżynierii lądowej i 
sztuki. Najbardziej palące problemy, przed którymi stoi nasze środowisko, są złożone, często 
wymagające podejmowania prac badawczych wspólnie na pograniczu różnych dziedzin. 
Łącząc naukowców i praktyków z różnych dyscyplin, Wydział dąży do podniesienia jakości 
badań środowiskowych na Politechnice Gdańskiej i poza nią. 

Wydział skupia kolejne pokolenia społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej – 
wykształconych naukowców, urzędników i liderów w zakresie wszechstronnej i 
interdyscyplinarnej problematyki architektonicznej, jednocześnie promując powiązania i 
partnerstwa pomiędzy różnymi częściami Politechniki Gdańskiej, a także pomiędzy Uczelnią 
a światem zewnętrznym. 

Poprzez różnorodne granty i stypendia, Wydział wspiera badania związane ze środowiskiem 
na każdym poziomie, od absolwentów przez doświadczonych członków wydziału. Organizując 
sympozja, otwarte wykłady i wspierając inicjatywy studenckie, Wydział łączy ludzi 
zainteresowanych architektura, urbanistyka i przyszłym kształtem środowiska zbudowanego. 

Cele i zadania strategiczne Wydziału: https://arch.pg.edu.pl/wydzial/o-nas/strategia .  
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2.2. Kierunki rozwoju Wydziału 
Dokument dotyczący podstawowych celowe i zadań strategicznych rozwoju Politechniki 
Gdańskiej, określającym wizję rozwoju Politechniki Gdańskiej w okresie 2012 – 2020 dostępny 
jest na stronie internetowej: http://pg.edu.pl/documents/10607/42d7ebe6-0cb5-4ec2-8955-
4bff5063f587 . 

3. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

3.1. Powołanie Wydziałowej Komisji do Zapewnienia Jakości Kształcenia 
(WKZJK)  

Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 
Kształcenia (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 15 z dnia 22 listopada 2012 r.   

Dnia 15 marca 2017 r. Uchwałą Senatu nr 57/2017/XXIV zwaną dalej Uchwałą określono nowe 
zasady funkcjonowania USZiDJK, w tym zakres działania i skład Wydziałowych Komicji ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zasady te stanowią podstawy do powołania i 
funkcjonowania WKZJK na Wydziale Architektury.  

Decyzją Dziekana Wydziału z dnia 4 grudnia 2012 została powołana Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia (zgodnie z § 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 15 z dnia 22 
listopada 2012 r. dotyczącego wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej).  

Na Wydziale Architektury powołano Przewodniczącego WKZJK, kierującego działalnością 
Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK).  

Zadania Przewodniczącego oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
określone są w § 6 Uchwały. Tam również określono zadania Wydziałowej Komisji ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia. 

3.2. Zakresy kompetencji wydziałowych organów decyzyjnych w sprawach 
projakościowych  

Podstawowymi dokumentami regulującymi zakres odpowiedzialności organów 
jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są:  

• Ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  
• Statut Politechniki Gdańskiej. 

Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, a także zakres 
działania komórek administracyjnych określają:  

• Statut Politechniki Gdańskiej,  
• Regulamin organizacyjny,  
• Zarządzenia Rektora,  
• Zarządzenia Dziekana.  

WKZJK współpracuje z Uczelnianą Komisją ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, realizując 
zadania wynikające z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia 
Jakości Kształcenia.  
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Ramy działania w zakresie zapewnienia i kontroli jakości kształcenia na Politechnice 
Gdańskiej określa Uczelniana Księga Jakości Kształcenia – dokument opracowany przez 
Uczelnianą Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.  

3.3. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia  
Na Wydziale Architektury działa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 
(WSZJK), umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji 
procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, studiach 
doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale, pod kątem realizacji 
zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów kształcenia. System został 
wdrożony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń formułowanych w 
aktach wewnętrznych PG.  

Celem nadrzędnym WSZJK na Wydziale Architektury jest podniesienie skuteczności 
działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wydziału, zbieżnych z wizją 
rozwoju Politechniki Gdańskiej. Ponadto system, poprzez ciągłe doskonalenie, umożliwia 
realizację zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.  

Ogólne cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG 
zostały sformułowane w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 
listopada 2012 r. oraz w innych dokumentach opracowanych na Wydziale związanych z 
realizacją misji i strategii rozwoju Wydziału. Zadania Wydziałowej KZJK wymienione są w § 6 
ww. Uchwały i w tabeli 1 nie są wpisywane, wyjątek stanowi pozycja 14 tabeli 1.  

Cele szczegółowe WSZJK odnoszą się do czterech podstawowych obszarów aktywności 
Wydziału. Te obszary to:  

1. Kształcenie.  
2. Polityka kadrowa.  
3. Infrastruktura.  
4. Jakość.  

Zapewnianie i doskonalenie jakości procesu kształcenia w każdym z ww. obszarów uzyskuje 
się poprzez:  

Ad A.  
1. Realizację i weryfikację zakładanych efektów kształcenia.  
2. Zapewnienie spójności procesu kształcenia z badaniami naukowymi.  
3. Efektywną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.  

Ad B.  
1. Monitorowanie stanu kadrowego Wydziału.  
2. Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia i seminaria.  
3. Działania zmierzające do uzyskania najwyższej oceny parametrycznej poprzez 
właściwy dobór kadry i motywację kadry do zwiększania liczby i jakości publikacji 
oraz projektów krajowych i grantów europejskich.  

Ad C.  
1. Zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesu kształcenia i 
powiązanych procesów na wysokim poziomie.  
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2. Monitorowanie stanu infrastruktury dydaktycznej Wydziału, a w szczególności 
laboratoriów dydaktycznych i naukowych.  

Ad D.  
1. Ciągłe doskonalenie i rozwój WSZJK.  
2. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Wydziału Architektury oraz 
tworzenie trwałych podstaw do umocnienia wysokiej pozycji Wydziału na tle innych 
jednostek uczelni polskich  
i zagranicznych o zbieżnym do Wydziału charakterze.  
3. Kształtowanie w społeczności akademickiej Wydziału postaw projakościowych 
oraz budowanie kultury jakości.  

Wymienione powyżej cele szczegółowe są zbieżne z elementami polityki jakości Wydziału 
Architektury.  

Dla realizacji ww. celów na Wydziale są podejmowane zadania i działania wyszczególnione  
w tabeli 1.   
Tabela 1. Wykaz podstawowych działań w zakresie WSZJK  
   

Lp.  Podstawowe działania  Realizacja działania 
w ramach celu 
szczegółowego  

Termin 
wykonania/zespół, 
osoba odpowiedzialna  

Forma przekazania do 
wiadomości społeczności 
PG  

Wnioski, doskonalenie i 
ewentualnie działania naprawcze  

1.  
Ocena rekrutacji na studia 
wyższe I i II stopnia, 
stacjonarne i 
niestacjonarne  

A.1  
Po zakończeniu 
rekrutacji/  
prodziekan ds. 
kształcenia  

Informacja i dyskusja na 
Radzie Wydziału (RW)  Wnioski dotyczące zasad następnej 

rekrutacji i limitu przyjęć  

2.  

Weryfikacja 
przedmiotowych efektów 
kształcenia, szczególnie w 
odniesieniu do: wyników 
analizy statystycznego 
rozkładu ocen (ocena 
wyników zaliczenia sesji), 
praktyki zawodowej, 
egzaminu dyplomowego, 
zgodnie z wytycznymi 
procedury nr 12  

A.1, A.3  Co semestr/dziekan, 
komisja programowa  

Sprawozdanie z przebiegu 
weryfikacji,  
Informacja na RW  

Wnioski wynikające z weryfikacji, 
podjęte działania, np. wprowadzenie 
zajęć dodatkowych przed 
zaliczaniem danego przedmiotu  

3.  

Ocena programów 
kształcenia (w tym efektów 
kształcenia) na danym 
kierunku i poziomie 
studiów wyższych pod 
kątem zgodności z 
obowiązującymi przepisami 
prawnymi  

A.1, A.2, A.3  
W zależności od 
potrzeby/  
prodziekan ds. 
kształcenia, komisja 
programowa  

Informacja i dyskusja na 
RW  Wprowadzenie zmian w programie 

kształcenia  

4.  Ocena efektów uczenia się 
poza systemem studiów 
wyższych  A.1  Przed rekrutacją, w 

przypadku wpłynięcia 
wniosku  Informacja na RW  Wnioski dotyczące poprawności 

przyjętych efektów uczenia się  

5.  

Ocena prawidłowości 
przyporządkowania kadry 
prowadzącej i 
wspomagającej proces 
kształcenia w zakresie 
prawidłowości 
przyporządkowania do 
dyscyplin, oraz wymogów 
ustawowych  

B.1  
Przed rozpoczęciem roku 
akademickiego na danym 
poziomie studiów 
wyższych/  
dziekan  

Informacja i dyskusja na 
RW  

Działania zaradcze,  
zmiana kadry,  
zmian profilu kształcenia  

6.  
Prowadzenie kursów i 
seminariów 
dokształcających 
nauczycieli akademickich 
w zakresie dydaktyki 
szkoły wyższej  

B.2  W zależności od potrzeb/  
dziekan  Informacja na RW  Wnioski wynikające  

z oceny słuchaczy  

7.  
Ocena prawidłowości 
wykorzystywania wyników 
ankiet studenckich, 
doktoranckich  

A.1, D.3  
Po zakończeniu 
ankietyzacji/kolegium 
dziekańskie/kierownik 
katedry/kierownik studiów 
doktoranckich  

Informacja i dyskusja na 
RW  Reakcja władz Wydziału na opinie 

negatywne, nagrody  

8.  Ocena infrastruktury 
dydaktycznej, naukowej 
pod katem zapewnienia 

C.1, C.2  Raz w roku/  
kolegium dziekańskie  Informacja i dyskusja na 

RW  Wnioski związane z uzupełnieniem 
braków  
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właściwych warunków 
kształcenia, badań  

9.  
Ocena stopnia dostępności 
do informacji o procesie 
kształcenia na danym 
kierunku i poziomie 
studiów wyższych, łącznie 
z rekrutacją  

A.1, D.1, D.2  Raz w roku/  
kolegium dziekańskie  

Wprowadzenie informacji na 
stronach internetowych, 
tablicach ogłoszeniowych  

Działania zaradcze, sprawdzanie 
przez studentów, pracowników 
Wydziału  

10.  Ocena przydatności 
procedur wydziałowych  D.1  Raz w roku/kolegium 

dziekańskie, WKZJK  Sprawozdanie WKZJK  Realizacja wniosków  
11.  Ustalenie kalendarium 

działań WSZJK na dany 
rok akademicki  D.1  Przed rozpoczęciem roku 

akademickiego/kolegium 
dziekańskie, WKZJK  Sprawozdanie WKZJK  Realizacja wniosków  

12.  
Ocena poprawności 
zapisów w regulacjach 
wydziałowych  dotyczących 
studiów wyższych, 
doktoranckich i 
podyplomowych  

D.1  W zależności od potrzeby/ 
kolegium dziekańskie, 
WKZJK  

Informacja i dyskusja na 
RW,  Wprowadzenie zmian w regulacjach 

wydziałowych  

13.  

Ocena studiów 
podyplomowych, przebieg 
rekrutacji, program 
kształcenia, analiza 
wyników ankiet słuchaczy, 
wskaźniki: liczba słuchaczy 
na studiach 
podyplomowych, 
sprawność, możliwość 
uzyskiwania uprawnień 
zawodowych, nr edycji  

A.2, A.3  Raz w roku/kierownik 
studiów podyplomowych  Informacja i dyskusja na 

RW  Podjęcie odpowiednich działań  

14.  Ocena stopnia realizacji 
misji i strategii, zadań 
strategicznych Wydziału  D.3, B.3  Raz w roku / kolegium 

dziekańskie, UKZJK  Informacja i dyskusja na 
RW  

Podjęcie odpowiednich działań, 
opracowanie wskaźników poziomu 
realizacji celów i zadań  

15.  
Monitorowanie minimum 
kadrowego kierunków 
studiów prowadzonych na 
Wydziale  

B.1  
We wrześniu każdego 
roku oraz w przypadku 
spraw nagłych/kolegium 
dziekańskie  

Informacja na internetowych 
stronach wydziałowych  

Podjęcie odpowiednich działań w 
przypadku niespełnienia wymagań 
prawnych  

16.  
Monitorowanie stanu 
osobowego kadry 
zgłoszonej do uprawnień 
akademickich  

B.1  
We wrześniu każdego 
roku oraz w przypadku 
spraw nagłych/kolegium 
dziekańskie  

Informacja na internetowych 
stronach wydziałowych  

Podjęcie odpowiednich działań w 
przypadku niespełnienia wymagań 
prawnych  

17.  
Analiza wyników 
monitoringu karier 
zawodowych absolwentów 
Wydziału wykonanego 
przez Biuro Karier PG oraz 
MNiSW  

A.3  Raz w roku/kolegium 
dziekańskie  Informacja i dyskusja na 

RW  Podjęcie odpowiednich działań  

18.  
Coroczne opracowywanie, 
na bazie oceny jakości 
kształcenia, wskaźników i 
zaleceń do działań 
projakościowych.  

D.1, D.2, D.3  Październik/-
listopad/przewodniczący 
WKZJK  

Prezentacja  
i dyskusja na RW  

Podsumowanie działań z danego 
roku akademickiego w formie 
zaleceń do działań 
projakościowych  

   
Podstawę struktury organizacyjnej WSZJK tworzą:  

• Dziekan i Kolegium Dziekańskie.  
• Rada Wydziału.  
• Przewodniczący Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  
• Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

Pozostali uczestnicy WSZJK:  
• Komisje programowe i inne komisje powołane przez dziekana.  
• Kierownicy studiów podyplomowych.  
• Pełnomocnicy dziekanów i wydziałowi koordynatorzy.  
• Nauczyciele akademiccy.  
• Jednostki organizacyjne i administracyjne Wydziału.  
• Wydziałowe Rady Studentów.  
• Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych.  
• Interesariusze zewnętrzni.  

Zakresy odpowiedzialności poszczególnych jednoosobowych organów, ciał kolegialnych oraz 
interesariuszy Wydziału, związanych z procesem kształcenia i zapewnianiem jakości 
kształcenia, regulują odpowiednie akty prawne, w tym:  
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• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
• Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia 
Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej,  
• zarządzenia Rektora,  
• zarządzenia Dziekana,  
• indywidualne karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika,  
• decyzje o powołaniu pełnomocników dziekana i wydziałowych koordynatorów, 
wraz z zakresem ich obowiązków,  
• inne dokumenty.  

3.4. Akredytacje 
   

Kierunek  Poziom i forma studiów  Numer uchwały PKA  Uzyskana ocena, okres 
przyznania  

Uwagi  
  i zalecenia PKA  

 
Architektura 

I i II stopnia Uchwała Nr 459/2018 
Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 6 
września 2018 r. 

 
wyróżniająca do roku 

2025/26 

 

 
Architektura  

I i II stopnia Komisja Akredytacyjna 
Uczelni Technicznych 

 
Pozytywna do 23.04.2025 

 

 

3.5. Certyfikaty międzynarodowe  
Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Architektury uznawane są w państwach Unii 
Europejskiej (UE), Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG) i Konfederacji Szwajcarskiej 
(KSz).  

Uznawalność kwalifikacji, których poświadczeniem jest dyplom ukończenia studiów na 
kierunku Architektura i urbanistyka, wydana została na podstawie zgodności obowiązującego 
programu studiów z dyrektywą 2005/36/EC, zgodnie z wpisem do Oficjalnego Dziennika Unii 
Europejskiej. Uznawalność kwalifikacji absolwentów kierunku architektura jest bezterminowa i 
umożliwia absolwentom podjęcie pracy w państwach UE, EOG i KS.  

Dla kierunku architektura Wydział otrzymał akredytację KAUT/ENAEE, co jest równoznaczne 
z równoczesnym otrzymaniem certyfikatu EUR-ACE label dla pierwszego i drugiego stopnia 
studiów. 

4. KSZTAŁCENIE I PROCES DYDAKTYCZNY   

4.1. Etyka studentów i nauczycieli akademickich    

Zgodnie z Kodeksem Etyki PG, przyjętym uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19 stycznia 
2011 r. oraz z Kodeksem Etyki Studenta PG, uchwalonym przez SSPG przestrzeganie zasad 
moralnych oraz norm etycznych, zwłaszcza właściwych dla etyki kształcenia akademickiego, 
jest obowiązkiem każdego uczestnika procesu dydaktycznego na Wydziale i ma zapewnić 
osiąganie najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa 
obywatelskiego.  
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Wydział Architektury wspiera i propaguje kształtowanie postaw etycznych wśród studentów i 
pracowników Wydziału poprzez:  

• propagowanie suwerenności i sumienności uczestników procesu dydaktycznego,  

• rzetelne wymagania wobec studentów,  

• zwiększanie zaangażowania nauczycieli akademickich w proces dydaktyczny,  

• informowanie studentów i pracowników o obowiązujących standardach postępowania, 
zasadach i przepisach.  

4.2. Studia wyższe I i II stopnia  
Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:   

• Architektura stacjonarne I i II stopnia  

• Gospodarka przestrzenna stacjonarne I i II stopnia  

Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 4.2.1. Obliczenia 
sumarycznej liczby godzin w czasie realizacji danego programu studiów wykonano przy 
założeniu, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom programu.    

Kierunek Profil* Poziom  
studiów I/II 

Forma 
studiów** 

Liczba 
semestrów 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Liczba profili / 
specjalności 

Język 
wykładowy 

Tytuł, jaki 
absolwent 
uzyskuje 

Sumaryczna 
liczba godzin 

Architektura 

od roku 2019/20 

O I S 8 240 - 
polski 

 

inżynier 
architekt 

6070 

2820/348/2902 

Architektura 

od roku 2020/21 

O I S 8 240 - angielski inżynier 
architekt 

6070 

2820/348/2902 

Architektura O II S 3 90 - polski 
magister 
inżynier 
architekt 

2250 

1005/173/1072 

Architektura O II S 3 90 - angielski 
magister 
inżynier 
architekt 

2250 

1005/173/1072 

Gospodarka 
przestrzenna O I S 7 210 - polski inżynier 

5315 

2625/335/2355 

Gospodarka 
przestrzenna O II S 3 90 2 

polski 

 
magister 

2250 

945/168/1137 

*O – ogólnoakademicki, P – praktyczny; **S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne  

Dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów określono:  

• dziedziny nauki (z podziałem procentowym),  
• dyscypliny naukowe związane bezpośrednio z kierunkiem i dyscypliny 
wspomagające,  
• sylwetkę absolwenta,  
• efekty kształcenia,  
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• programy kształcenia i plany studiów, w tym liczby godzin i liczby punktów ECTS 
realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz liczby godzin 
pracy własnej studenta oszacowane dla poszczególnych przedmiotów, modułów kształcenia 
i całego programu,  
• karty przedmiotów (sylabusy),  
• metody weryfikacji efektów kształcenia.    

Kierunkowe efekty uczenia się dla wszystkich kierunku studiów zostały określone przez 
Senat PG odpowiednimi uchwałami.  

Programy i plany studiów kierunku Architektura oraz Gospodarka przestrzenna opracowane 
przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia i Programów Studiów zostały uchwalone zgodnie 
z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Gdańskiej, po zasięgnięciu opinii 
właściwego organu samorządu studenckiego na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i 
zostały zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG – zostały udostępnione w 
Biuletynie Informacji Publicznej.  

Szczegółowe informacje o programie kształcenia i planach studiów są opublikowane na 
stronie internetowej Wydziału Architektury pod linkiem: https://arch.pg.edu.pl/rekrutacja.  

4.3. Studia doktoranckie (studia III stopnia)  
Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie dziedziny naukowej nauki techniczne, 
dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka.  

Na studiach doktoranckich WA (III-IV rok wraz z przedłużeniami) w r. akad. 2021/22 studiuje 
20 doktorantów, w tym jedna doktorantka z zagranicy.   

Doktoranci co roku aplikują o stypendia z dotacji podmiotowej i naukowe stypendium 
zadaniowe przyznawane w ramach projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.   

Na Wydziale przyjęto ramowy program studiów doktoranckich zawierający grupy przedmiotów 
w ramach trzech obszarów kompetencji zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 września 
2011 r. (Dz. U. 196 poz. 1169, który zawiera: Przedmioty podstawowe (zajęcia o charakterze 
ogólnym; zajęcia o charakterze szczegółowym odpowiadające obszarowi prowadzonych 
badań), Przedmioty fakultatywne profilujące (zajęcia rozwijające: umiejętności dydaktyczne i 
naukowe typu softsklills;  umiejętności związane z metodologią badań, metodyką i techniką 
prowadzenia zajęć dydaktycznych; kompetencje społeczne oraz umiejętności zawodowe 
związane z prezentacją badań naukowych i obecnością  w międzynarodowym obiegu nauki 
oraz Praktykę zawodową (obowiązkową dla I-IV roku)w wymiarze 60 godz. rocznie).  

Od 1.10.2019 r. na PG kształcenie na studiach III stopnia odbywa się w Szkole Doktorskiej.  
Program kształcenia w szkole doktorskiej jest corocznie zatwierdzany przez Senat 
Politechniki.  
Gdańskiej (ostatnio: Uchwała Senatu PG nr 162/2021/XXV z 15 grudnia 2021 r.)  
Określono program studiów doktoranckich zawierający:  

• obszar wiedzy,  
• dziedziny nauki,  
• określenie dyscypliny naukowej,  
• określenie formy kształcenia,  
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• cele kształcenia  
• efekty uczenia się,  
• moduły kształcenia (z uwzględnieniem przedmiotów obowiązkowych i 
fakultatywnych,  
• umożliwiający zdobycie przez doktoranta kwalifikacji w zakresie nowoczesnych 
metod i technik  
• prowadzenia zajęć dydaktycznych),  
• metody weryfikacji efektów uczenia się,  
• karty przedmiotów (sylabusy),  
• harmonogram realizacji zajęć.  

Studia doktoranckie na WA wygasają 31 grudnia 2023 r.  
Szczegółowe informacje o programach i planach kształcenia doktorantów (wraz z 
harmonogramem zajęć) są opublikowane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PG.  

4.4. Studia podyplomowe  
Wydział oferuje studia podyplomowe związane z prowadzonymi na Wydziale Architektura 
kierunkami studiów:  
- Architektura i budownictwo proekologiczne - Adresatami studiów są absolwenci studiów 
inżynierskich oraz studiów magisterskich – projektanci, przedstawiciele samorządów 
terytorialnych, pracownicy służb ochrony środowiska oraz inne osoby zainteresowane 
proponowaną problematyką (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom 
Architektury i Inżynierii lądowej).  

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych zostały 
zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i zaakceptowane przez prorektora 
ds. kształcenia PG. Szczegóły zostały podane na stronie WA w zakładce Architektura i 
budownictwo proekologiczne  

Dla prowadzonych obecnie studiów podyplomowych określono założenia techniczno-
organizacyjne oraz ramowy program studiów zawierające:   

· częstotliwość zajęć,   

· warunki uczestnictwa,   

· formę zajęć,   

· formę zaliczenia,   

· podstawę wydania świadectwa,   

· wykaz przedmiotów, wraz z ich treścią, wymiarem godzin i liczbą punków ECTS,   

· opis efektów kształcenia oraz ich odniesienie do poszczególnych przedmiotów,   

· metody weryfikacji efektów uczenia się,   

· wykaz osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych,   

· preliminarz studiów podyplomowych.     
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Szczegółowe informacje o programach i planach studiów podyplomowych są opublikowane 
na głównej stronie internetowej Wydziału w zakładce Studia podyplomowe 
https://arch.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe.  

5. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO  

Organizacja procesu dydaktycznego na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych 
odbywa się na zasadach zapisanych, odpowiednio, w:   

- Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej,  

- Regulaminie studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej (od 2019/2020) na Politechnice 
Gdańskiej   

- Regulaminie studiów podyplomowych.  

Na Wydziale Architektury w tym zakresie wprowadzono, po zatwierdzeniu przez Radę 
Wydziału, dodatkowo następujące uregulowania: 

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia 
na kierunku Architektura obowiązujące od roku akademickim 2022/23 zaopiniowany 
pozytywnie przez Radę Wydziału 8.02.2022 r.  

(https://cdn.files.pg.edu.pl/arch/Dziekanat/studia%20in%C5%BCynierskie/dyplom/dyplom202
2/zasady%20dyplomowania%2C%20arch%20I%20st%2C%208.02.2022.pdf)   

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia 
na kierunku Gospodarka Przestrzenna zaopiniowany przez Radę Wydziału 3.03.2020 r. 
(https://pg.edu.pl/files/arch/2021-07/zasady_dyplomowania_inz_GP.pdf)  

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia 
na kierunku Architektura obowiązujące od roku akademickiego 2020/21 zaopiniowany przez 
Radę Wydziału 15.12.2020 r. ( https://pg.edu.pl/files/arch/2021-
07/zasady_dyplomowania_mgr_ARCH.pdf)   

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia 
na kierunku Gospodarka Przestrzenna obowiązujące od roku akademickiego 2020/21 przyjęty 
przez Radę Wydziału 15.12.2020 r. (https://pg.edu.pl/files/arch/2021-
07/zasady_dyplomowania_mgr_GP.pdf)   

Praktyki studenckie są organizowane zgodnie z:  

- Regulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej: 
https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studia/studia-i-i-ii-stopnia/regulaminy (regulamin studiów)   
-  z informacjami poddanymi na stronie wydziałowej w zakładkach:  

- Praktyki – architektura (https://arch.pg.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/architektura-
praktyki)  

- Praktyki – gospodarka przestrzenna (https://arch.pg.edu.pl/studia/studia-i-
stopnia/gospodarka-przestrzenna-praktyki)  
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5.1. Rekrutacja  
Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe, I i II stopnia, na dany rok 
akademicki są zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na 
stronie internetowej PG (Rekrutacja), gdzie w informacji nt. Kandydaci, umieszczono 
wymagane informacje dotyczące bieżącego naboru.  

Rekrutacja (eRekrutacja) jest prowadzona przez Centrum Rekrutacyjne na wszystkie 
prowadzone na PG kierunki, zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni. Kandydat 
składa jedno podanie o przyjęcie na studia, w wersji elektronicznej, w którym podaje poziom i 
formę studiów oraz zapisaną w kolejności własnych preferencji listę kierunków studiów.   

Zasady rekrutacji na studia wyższe na Wydziale Architektury dotyczą następujących 
poziomów, form i kierunków studiów:   

- studia I stopnia, stacjonarne na kierunku Architektura (język wykładowy polski oraz język 
wykładowy angielski),   

- studia I stopnia, stacjonarne na kierunku Gospodarka przestrzenna,   

- studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura (język wykładowy polski oraz język 
wykładowy angielski)  

- studia II stopnia, stacjonarne na kierunku Gospodarka przestrzenna,  

są ogłoszone na stronie internetowej Wydziału w zakładce Rekrutacja   

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej są zatwierdzane na 
posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na stronie internetowej Szkoły 
Doktorskiej PG. Rekrutacja jest prowadzona przez Wydział Architektury w zakresie dyscypliny 
naukowej: architektura i urbanistyka.  

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe są zatwierdzane przez Radę Wydziału.  

5.2. Zajęcia dydaktyczne  
Na Wydziale Architektury na studiach wyższych I i II stopnia są prowadzone następujące 
rodzaje zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria.  

Wydział, na studiach wyższych, prowadzi na kierunkach Architektura zajęcia dydaktyczne w 
formie projektów grupowych i projektów grupowych interdyscyplinarnych realizowanych 
metodą studia projektowego.  

Wydział prowadzi na studiach wyższych zajęcia dydaktyczne na kierunkach Architektura i 
Gospodarka przestrzenna na studiach I i II stopnia i odpowiednio I stopnia w języku polskim.  

Wydział prowadzi na stacjonarnych I i II stopnia zajęcia dydaktyczne w języku angielskim na 
kierunku Architektura.  

Na Wydziale Architektury na studiach III stopnia prowadzone są następujące zajęcia 
dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia i seminaria, zgodnie z zasadami Regulaminu Szkoły 
Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej rozdz. I. § 3, ust. 3 i 4. W ramach Szkoły Doktorskiej 
prowadzonej są zajęcia w języku angielskim   
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Na Wydziale Architektury na studiach podyplomowych prowadzone są następujące zajęcia 
dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, seminaria.  

5.3. Rejestracja studentów na kolejne semestry  
Na Wydziale Architektury rejestracja studentów studiów wyższych na kolejne semestry 
odbywa się zgodnie z rozdziałem Zasady rejestracji Regulaminu studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej: 
(https://pg.edu.pl/documents/10754/0/Regulamin%20studi%C3%B3w%202021_2022.pdf).  

W szkole doktorskiej rejestracja doktorantów na kolejne semestry odbywa się na podstawie 
regulaminu szkoły doktorskiej, który jest uchwalany przez Senat Politechniki Gdańskiej.   

Na Wydziale Architektury rejestracja słuchaczy studiów podyplomowych na kolejne semestry 
odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych.  

5.4. Praktyki studenckie  
Na Wydziale Architektury obowiązują zasady zaliczania praktyki zawodowej studentów 
studiów wyższych, zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w formie Regulaminu 
praktyk.  

Zasady przeprowadzenia Praktyki budowlanej (po sem. 2) oraz Praktyka przeddyplomowej 
(sem. 7) na kierunku Architektura zostały udostępnione na stronie WA PG.  

Zasady przeprowadzenia praktyk na kierunku Gospodarka Przestrzenna zostały udostępnione 
na stronie WA PG.  

Na Wydziale powołany został Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich oraz Opiekun 
praktyk studenckich.   

Zaliczenie praktyki zawodowej jest wymagane na wszystkich kierunkach studiów I stopnia.   

Wykaz praktyk i staży dla studentów Wydziału Architektury według tabeli 5.4:   

Kierunek Czas trwania / organizowanie 
po semestrze 

Liczba punktów 
ECTS Uwagi 

Architektura I stopnia 50 h / 2 2 Charakter praktyk musi być zgodny z kierunkiem 
Architektura 

Architektura I stopnia (od roku 2022) 600 h / 6 30 Praktyka zawodowa _Charakter praktyk musi być zgodny 
z kierunkiem Architektura 

Architektura II stopnia (do roku 2023) 100 h / 2 4 Charakter praktyk musi być zgodny z kierunkiem 
Architektura 

Gospodarka przestrzenna I stopnia 80 h / 5 3 Charakter praktyk musi być zgodny z kierunkiem 
Gospodarka przestrzenna 

Gospodarka przestrzenna II stopnia 100 h / 2 4 Charakter praktyk musi być zgodny z kierunkiem 
Gospodarka przestrzenna 

 

5.5. Proces dyplomowania  
Proces dyplomowania na Wydziale Architektury regulują dokumenty:  

- Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej;  

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia 
na kierunku Architektura obowiązujące od roku akademickim 2022/23 zaopiniowany 
pozytywnie przez Radę Wydziału 8.02.2022 r.  



 

 

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

Data: 2022- 06 - 24 

19 

 
(https://cdn.files.pg.edu.pl/arch/Dziekanat/studia%20in%C5%BCynierskie/dyplom/dyplom202
2/zasady%20dyplomowania%2C%20arch%20I%20st%2C%208.02.2022.pdf)  

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia 
na kierunku Gospodarka Przestrzenna zaopiniowany przez Radę Wydziału 3.03.2020 r. 
(https://pg.edu.pl/files/arch/2021-07/zasady_dyplomowania_inz_GP.pdf)    

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia 
na kierunku Architektura obowiązujące od roku akademickiego 2020/21 zaopiniowany przez 
Radę Wydziału 15.12.2020 r. (https://pg.edu.pl/files/arch/2021-
07/zasady_dyplomowania_mgr_ARCH.pdf)   

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia 
na kierunku Gospodarka Przestrzenna obowiązujące od roku akademickiego 2020/21 przyjęty 
przez Radę Wydziału 15.12.2020 r. (https://pg.edu.pl/files/arch/2021-
07/zasady_dyplomowania_mgr_GP.pdf)  

5.6. Koła naukowe  
Na Wydziale działają następujące koła naukowe:  

• TXA – NAUKOWO-TURYSTYCZNE KOŁO STUDENTÓW WYDZIAŁU 
ARCHITEKTURY: Opiekun: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek  

Cel: propagowanie turystyki i krajoznawstwa w środowisku studenckim, systematyczne 
poszerzanie wiedzy o historii, dorobku kulturalnym i gospodarczym regionu 
gdańskiego, szerzenie kultury uprawiania turystyki oraz programowanie zasad ochrony 
przyrody, krajobrazu i zabytków.   

• BUA – Brygada Urbanistyczno – Architektoniczna – KOŁO NAUKOWE: Opiekun: dr 
inż. arch. Łukasz Pancewicz.  

Cel: wzbogacanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie architektury i 
urbanistyki poprzez organizację wycieczek, warsztatów, dyskusji, prowadzenie i 
wspomaganie dialogu społecznego dotyczącego świadomego kształtowania miast 
oraz propagowanie wiedzy o procesach wpływających na ich kształt.  

• BOSS – The Beauty Of StructureS. Opiekunowie: dr inż. Karol Grębowski, dr inż. 
Monika Zielińska, mgr inż. arch. Michał Kwasek.  

Cel: Koło skierowane szczególnie do studentów zainteresowanych konstrukcyjnym 
aspektem architektury.  Realizuje ideę studiowania poprzez pogłębianie umiejętności 
w zakresie wykorzystywania narzędzi do analizy konstrukcji, projektowania 
architektonicznego oraz graficznego.  

• Projektowanie uniwersalne – KOŁO NAUKOWE: Opiekun: dr hab. inż. arch. Marek 
Wysocki, prof.PG.  

Cel: Koło stawia przed sobą zadania związane z badaniem przestrzeni pod kontem 
przystosowania jej dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania.  

• Hulaj Urban Squad – Koło naukowe. Opiekunowie: dr inż. arch. Małgorzata 
Kostrzewska, dr inż. arch. Bartosz Macikowski.  
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Cel: się głównie promowaniem aktywnej mobilności miejskiej, przede wszystkim na 
hulajnogach, ale również na deskorolce czy rowerze. Członkowie aktywnie uczestniczą 
w wydarzeniach popularyzujących te formy transportu w Trójmieście, takich jak np. 
Obchody Dnia Ziemi w Parku Steffensa lub Przejazd Rowerowy Tunelem pod Martwą 
Wisłą. Organizowane są także hulajnogowe wycieczki do innych miast.   

• Koło Naukowe Projektowania Parametrycznego. Opiekun: dr hab. inż. arch. Maria 
Helenowska - Peschke, prof.PG.  

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie 
rozwoju technik architektonicznego projektowania komputacyjnego i cyfrowej 
fabrykacji. KNPP stanowi przestrzeń do badania możliwości nowoczesnych narzędzi 
do wspomagania projektowania oraz tworzenia własnych procedur wykorzystywanych 
na różnych etapach procesu projektowego, zdobywania i wymiany doświadczeń 
między członkami Koła a innymi podmiotami oraz popularyzacja indywidualnych 
osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.   

• TUP Młodzi. Opiekun: dr inż. arch. Gabriela Rembarz.  

Cel: SKN TUP Młodzi pomyślane jest jako platforma integrująca studentów Politechniki 
Gdańskiej zainteresowanych poszerzaniem swoich profesjonalnych zainteresowań 
nad światowymi trendami w zakresie planowania urbanistycznego i przestrzennego. 
Do głównych narzędzi pracy Koła należą wyjazdy studialne i spotkania warsztatowe, 
których przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie staje się przyczyną 
poszerzonych studiów badawczych oraz rozwoju umiejętności zawodowych.  

5.7. Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego  
Obsługą procesu dydaktycznego zajmuje się Dziekanat Wydziału Architektury, zlokalizowany 
w Gmachu Głównym PG pok. 314 (sprawy studentów studiów I stopnia) oraz w pok. 313 
(sprawy studentów studiów II stopnia).   

Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania Dziekanatu są umieszczone na stronie 
wydziałowej w zakładce Dziekanat.  

 Wzory podań i innych dokumentów dydaktycznych są dostępne na stronie internetowej, w 
zakładce Dokumenty do pobrania.  

6. ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO 
REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA  

6.1. Polityka kadrowa  
Dla realizacji procesu kształcenia Wydział Architektury zatrudnia nauczycieli akademickich 
oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zasady i metody doboru kadry 
naukowo-dydaktycznej Wydziału określa Statut PG, w którym zawarto szczegółowe 
wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania oraz zwalniania pracowników.  
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Podstawowe elementy polityki kadrowej w zakresie kształtowania jakości dydaktyki na 
wydziale dotyczą:  

• prawidłowości powierzania nauczycielom akademickim zadań dydaktycznych  
i zgodności tematyki tych zadań ze ich specjalnością naukową,  

• okresowej oceny dorobku nauczycieli akademickich,  

• monitorowania jakości procesu dydaktycznego poprzez system hospitacji oraz 
ankietyzacji,  

• stwarzania możliwości podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych poprzez 
system wyjazdów służbowych.  

Wyżej wymienione zagadnienia są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu 
uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń rektora oraz regulaminów. Nazwy tych 
dokumentów oraz adresy internetowe zawarto w rozdziale 4. Uczelnianej Księgi Jakości 
Kształcenia Politechniki Gdańskiej.  

Niezależnie od powyższych działań na Wydziale Architektury dokonuje się analizy kadry pod 
kątem jakości prowadzonej dydaktyki na posiedzeniu Rady Wydziału.  

Ponadto, strategią władz Wydziału Architektury jest dbałość o związane z jego specyfiką 
działania projakościowe w zakresie kadry. Należą do nich:  

• stałe monitorowanie równowagi pomiędzy nauczycielami akademickimi, których 
dokonania naukowe związane są z badaniami teoretycznymi w architekturze i 
nauczycielami–twórcami architektury, prowadzącymi renomowane biura projektowe,   

• stworzenie atmosfery motywującej kadrę akademicką Wydziału do intensywnych 
badań naukowych i ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe,  

• zwracanie uwagi na motywacje do proinnowacyjnych działań przy ocenie wniosków o 
zatrudnienie nowych pracowników.   

6.2. Polityka finansowa  
Wydział Architektury prowadzi politykę finansową zapewniającą stabilność jego rozwoju 
zgodnie z polityką finansową Uczelni, sformułowaną w Statucie PG oraz w Uczelnianej 
Księdze Jakości (rozdział 4.2 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej).   

Na Wydziale Architektury stosowane są następujące działania, pozwalające na osiąganie 
zakładanych projakościowych efektów finansowych:  

• bieżące monitorowanie kosztów on-line (e-kwestura)  

• racjonalizacja kosztów  

• preferencje w finansowaniu przedsięwzięć przyczyniających się do jakościowego 
rozwoju       Wydziału.  

Problematyka polityki finansowej Wydziału Architektury jest co najmniej raz do roku 
prezentowana na Radzie Wydziału.  
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6.3. Infrastruktura dydaktyczna   
Infrastruktura Wydziału Architektury stanowi część politechnicznej infrastruktury dydaktycznej, 
przedstawionej w Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej.  

Wydział Architektury dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną, dostosowaną do 
specyfiki oferowanych studiów i zapewniającą osiąganie założonych efektów kształcenia.  

Wydział Architektury prowadzi gospodarkę finansową w zakresie infrastruktury dydaktycznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu PG, zarządzeniami rektora oraz 
wewnętrznym regulaminem finansowym Wydziału.   

Na infrastrukturę dydaktyczną i badawczo-laboratoryjną Wydziału Architektury składają się:  

dwie sale wykładowe (138 i 45 miejsc) wyposażone w multimedia,  

specjalistyczne laboratoria:  

laboratorium komputerowe – 30 miejsc,  

laboratorium rzeźby - 15 miejsc,  

modelarnia – 15 miejsc.  

Filia Biblioteki Głównej – czytelnia wydziałowa – 34 miejsca i 3 stanowiska komputerowe,  

wydziałowa sieć internetowa bezprzewodowa dostępna dla pracowników i studentów  

laboratoria komputerowe na 80 miejsc na adaptowanym poddaszu Gmachu Głównego – 
projekt unijny „Infrastruktura i środowisko”  

Wydział zapewnia dostęp niepełnosprawnym do infrastruktury dydaktycznej.  

Mając na względzie wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej, w miarę dostępnych środków 
na Wydziale Architektury realizowane są systematyczne wymiany mebli w salach 
dydaktycznych oraz okresowa wymiana komputerów w laboratoriach.  

7. BADANIA NAUKOWE  

7.1. Powiązanie badań z ofertą kształcenia  
Badania naukowe w dziedzinie „nauki techniczne”, w dyscyplinie „architektura i urbanistyka” 
prowadzone na Wydziale Architektury są zbieżne z obszarami kształcenia, zaś uzyskane 
wyniki tych badań na bieżąco wprowadzane są do dydaktyki, jako nowe treści programowe, 
poszerzając i aktualizując ofertę kształcenia. O ile jest to możliwe, aparatura zakupiona do 
projektów, po ich zakończeniu, wzbogaca infrastrukturę dydaktyczną Wydziału. Aparaturę tę 
w głównej mierze stanowi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.  

Prace kwalifikacyjne (projekty inżynierskie oraz prace magisterskie, rozprawy doktorskie) są 
często powiązane z prowadzonymi badaniami, zaś uzyskane wyniki (również publikowane) są 
wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Doktoranci mają możliwość wykorzystania w 
procesie dydaktycznym swojej wiedzy oraz kompetencji, nabytych w trakcie realizacji pracy 
doktorskiej.  
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Zagadnieniami, w których powiązanie pomiędzy badaniami i zadaniami dydaktycznymi 
przejawia się szczególnie silnie są:  

• problemy przekształceń obszarów metropolitalnych,  

• problemy konserwacji zabytków, ochrony dziedzictwa i rewitalizacji obszarów 
miejskich,  

• zagadnienia przeobrażeń stref nadwodnych miast oraz architektury pływającej,  

• innowacyjne technologie w architekturze i urbanistce. Impulsem do budowy jeszcze 
silniejszych związków pomiędzy tą sferą badań i zagadnień dydaktycznych jest 
realizacja postulatów CDIO http://www.cdio.org/ . Równolegle z realizowanymi już 
planami modyfikacji programów studiów, tak aby dostosowane było one do postulatów 
CDIO, tworzone jest naukowo-badawcze Laboratorium Zaawansowanych Technologii 
w Architekturze skupiające badania doktorantów i młodych pracowników nauki.  

Ponadto na Wydziale Architektury istnieją bardzo specyficzne i silne związki badań 
prowadzonych przez kadrę dydaktyczną z ofertą kształcenia. Polegają one na przekazywaniu 
doświadczenia wynikającego z praktyki projektowej, która realizowana na wysokim poziomie 
staje się również sferą badań, określaną jako Research by Design. Wyniki tych badań 
przekazywane są studentom studiów inżynierskich i magisterskich podczas zajęć 
projektowych.  

7.2. Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach  
Studenci i doktoranci Wydziału Architektury mają możliwość udziału w projektach badawczych 
realizowanych na Wydziale i stosownie do swoich kompetencji i poziomu studiów, mogą 
realizować różne zadania. W szczególności, doktoranci realizujący rozprawy doktorskie, 
nabywają kompetencji badawczych w trakcie realizacji pracy doktorskiej.  

Niestety, z powodu śladowej obecności dyscypliny architektura i urbanistyka panelach NCN, 
dostęp pracowników naukowych Wydziału i doktorantów do grantów badawczych jest 
znikomy. Z tego samego powodu nieomal nie istnieje mechanizm angażowania doktorantów 
do granów badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału.  

Pomimo tych trudności zadania badawcze doktorantów w dużej części są odpowiedzią na 
pożądane kierunki rozwoju nowych kompetencji i specjalności na Wydziale. Pozytywnym 
zjawiskiem jest zatrudnianie najlepszych doktorantów na Wydziale, co pozwala na kontynuację 
kierunków badań zainicjowanych w czasie studiów doktoranckich.  

Są to następujące kierunki badań:  

• Zastosowanie rozwiązań i urządzeń zaawansowanej technologii do projektowania i 
wrażania innowacyjnych powierzchni i instalacji o cechach przestrzeni inteligentnych. Ten 
profil badań zainicjowany został rozprawami doktorskimi, kontynuowany jest w postaci 
tematów badawczych podejmowanych przez kolejnych doktorantów oraz przez 
zatrudnionych na Wydziale młodych pracowników nauki. Postęp badań pozwala na 
wykształcenie się na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej specjalności w tym 
zakresie.  
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• Zaawansowane projektowanie parametryczne i algorytmiczne – wpływ nowych technik 

projektowania wspomaganego komputerowo na architekturę i urbanistykę, w tym, 
innowacyjne zastosowania systemów informacji przestrzennej (Geographic Information 
Systems – GIS) w urbanistyce i planowaniu przestrzennym. Do rozwoju tej specjalności w 
jednostce przyczyniły się m.in. badania prowadzone przez młodych pracowników nauki 
oraz doktorantów. Współpraca młodych pracowników nauki i doktorantów z ośrodkami 
światowymi (MIT) i europejskimi (Chalmers University) specjalizującymi się w tym zakresie 
pozwala na stałą weryfikację wypracowywanych kwestii badawczych i konkretnych 
modelowych rozwiązań.  

• Badania nad rozwiązaniami pro-środowiskowymi w architekturze i strategiach 
urbanistycznych. Do rozwoju tej specjalizacji na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej przyczyniają się także badania doktorantów i młodych naukowców. Badanie w 
tym zakresie prowadzone są przy współpracy z Hafencity University w Hamburgu i 
Hildesheim University of Applied Sciences. Na Wydziale Architektury  planuje się 
strategiczny dalszy rozwój badań w tej specjalności.  

• Kwestie konserwacji architektury, rozpoznania i ochrony dziedzictwa. Pozytywnym 
aspektem tego profilu badań jest możliwość aplikowania o granty badawcze NCN, 
ponieważ zapis „historia architektury” jest jedynym śladem obecności dyscypliny w 
panelach NCN.  

• Problemy przeobrażeń przestrzeni miejskiej. Na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej prowadzonych jest kilka ważnych zadań przyczyniających się do wzmocnienia 
tej specjalizacji jednostki. Istnieje tu ścisła współpraca pomiędzy doktorantami, młodymi 
pracownikami nauki i doświadczoną kadrą badawczą.  

8. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW  

8.1. Internacjonalizacja procesu kształcenia  
Wydział Architektury jest aktywnym uczestnikiem programów wymiany międzynarodowej i 
krajowej.  

Student może odbyć część studiów na innym wydziale PG lub uczelni krajowej i zagranicznej.  

Corocznie w wymianie międzynarodowej z uczelniami europejskimi bierze udział ok. 60 
studentów Wydziału. Za prawidłową realizację wymiany międzynarodowej odpowiada 
Koordynator Wydziałowy, którzy współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym i z Działem 
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, prowadzącym merytoryczną i organizacyjną 
obsługę programów wymiany studentów, doktorantów i kadry. Zaliczanie semestrów 
studentom uczestniczącym w programach wymiany krajowej i zagranicznej odbywa się w 
ramach systemu ECTS.  

Informacje o oferowanych przez Wydział studiach w języku angielskim znajdują się na  

angielskojęzycznej stronie Wydziału.  
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8.2. Programy międzynarodowe  
Wydział Architektury uczestniczy w następujących programach międzynarodowych:  

• LLP Erasmus,  
• IP Erasmus,  
• CEEPUS,  
• Think BETA - Evolution of Smart Cities. Program finansowany przez German Federal 

Ministry for Education and Research (BMBF).  
• POKL (w ramach tego programu umowa pomiędzy WA PG i MIT pod nazwą 

SPURS/GDANSK),  
• praceMiędzynarodowegoStowarzyszeniaPlanistówMiejskichiRegionalnych ISOCARP, 

AESOP (Association of European Schools of Planning), European Association for 
Architectural Education (EAAE), European Network of Heads of Schools of Architecture 
(ENHSA).  

9. WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE   

9.1. Opieka naukowa i dydaktyczne   
Kształcenie studentów i doktorantów jest procesem rozłożonym na lata. W tym czasie mogą 
następować różne zdarzenia zarówno w życiu uczelnianym słuchacza jak i jego życiu 
osobistym. Zdarzenia te mogą powodować potrzebę pomocy na różnych płaszczyznach, 
począwszy od jednorazowych zapomóg materialnych, na pomocy specjalistów, psychologów 
skończywszy. Sposób uzyskania pomocy określają regulaminy Uczelni i Wydziału, a także 
wdrożone procedury i kolegia (komisje), które pozostają w bezpośrednim kontakcie z 
poszukującymi pomocy studentami.    

Studenci studiów wyższych i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać pomoc w 
procesie kształcenia w następujących formach:   

· pomocy materialnej,   

· opieki naukowej i dydaktycznej,   

· pomocy w rozwiązywaniu konfliktów,   

· dostępu do bibliotek uczelni   

· pomocy psychologicznej.   

Słuchacze studiów podyplomowych mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia w postaci:   

· dostępu do bibliotek uczelni,   

· opieki dydaktycznej,   

· pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.   

9.2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i pomoc psychologiczna  
System rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg studentów, doktorantów i 
słuchaczy studiów podyplomowych występujących w sytuacjach, które są możliwe do 
przewidzenia opisano w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, w 
rozdziale 7 w punkcie 7.4. W ww. Księdze przedstawiono również możliwość uzyskania 
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pomocy psychologa i psychoterapeuty przez studentów, doktorantów i pracowników PG (punkt 
7.5 Księgi Jakości).  

Studenci Politechniki Gdańskiej mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologa i 
psychoterapeuty w Centrum Pomocy Psychologicznej dla studentów PG, które związane jest 
z Zakładem Psychologii Klinicznej GUMed. Gabinet znajduje się poza kampusem 
politechnicznym, co zapewnia pełną dyskrecję. Informację na temat działania centrum można 
znaleźć w odpowiedniej zakładce Pomoc Psychologiczna.  

9.3. Pomoc materialna  
Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci i doktoranci 
kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.   

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki 
Gdańskiej stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 61/2021 z dnia 
28 września 2021 r.  

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych, takich jak:  

- stypendium socjalne - Stypendium socjalne, może być przyznane studentowi/doktorantowi 
będącemu w trudnej sytuacji materialnej, na podstawie złożonego wniosku. Stypendium 
przyznawane jest na okres semestru, na podstawie średniego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka rodziny studenta.  

- stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów - 
Począwszy od II roku studiów student może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce. 
Stypendium to może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty 
przewidziane w planie studiów na danym roku, uzyskując wysoką średnią ocen oraz spełnił 
inne wymogi zaliczenia roku ustalone przez władze Wydziału (np. praktyki).  

- Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył 
wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku oraz osiągnął wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  

- O przyznanie stypendium za wyniki nauki lub w sporcie może się również ubiegać student 
pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeśli rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu roku 
od ukończenia studiów pierwszego stopnia.  

- Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich 
przyznawane jest doktorantom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantom, którzy 
uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej, wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.  

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - Stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych może być przyznane studentowi na podstawie wniosku złożonego w 
terminie określonym w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom 
i doktorantom Politechniki Gdańskiej wraz z dołączonym orzeczeniem o stopniu 



 

 

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

Data: 2022- 06 - 24 

27 

 
niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i 
jest ustalana przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, w uzgodnieniu z rektorem.  

- stypendium ministra za osiągnięcia w nauce Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 
może otrzymać student, który spełnia następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów; nie 
powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów 
wynikało z przyczyn zdrowotnych; posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością 
naukową; uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50. Za 
osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się między innymi pracę w kole naukowym, 
pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi 
ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, udział w 
konferencjach naukowych, studia równoległe na drugim kierunku studiów itp. Szczegóły 
znajdują się na stronie PG.  

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - Stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia następujące warunki: zaliczył 
kolejny rok studiów; nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że 
niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; uzyskał w okresie zaliczonych 
lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym. Za wysoki wynik sportowy uważa się: udział studenta w igrzyskach 
olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich; zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego 
miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich 
mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób 
niepełnosprawnych; zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w 
mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.  

- zapomoga losowa - Zapomoga losowa jest przyznawana studentom i doktorantom, którzy z 
przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga 
przyznawana jest na podstawie wniosku złożonego przez studenta/doktoranta, zawierającego 
dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, które spowodowało znaczne pogorszenie 
sytuacji materialnej studenta lub doktoranta. Wysokość zapomóg losowych ustala Uczelniana 
Komisja Stypendialna w uzgodnieniu z rektorem.  

9.4. Wydziałowa Rada Studentów  
Wydziałową Radę Studentów (WRS) tworzą studenci wybrani w głosowaniu powszechnym. 
Wybory uważane są za ważne, jeśli weźmie w nich udział co najmniej 10% studentów 
uprawnionych do głosowania. Spośród członków WRS zostaje wybrany Przewodniczący 
WRS, który jest organem wykonawczym samorządu wydziałowego. WRS jest wydziałowym 
organem uchwałodawczym w rozumieniu Ustawy.   

Do kompetencji WRS należy podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu Studentów na 
szczeblu wydziału, a w szczególności:  

• reprezentowanie studentów wydziału przed władzami Wydziału,  

• zajmowanie i prezentowanie stanowiska studentów wobec organów decyzyjnych na 
Wydziale,  
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• w sprawach istotnych dla ogółu społeczności studenckiej na Wydziale 

przeprowadzanie ankietyzacji/referendum, mające na celu podjęcie możliwie 
najkorzystniejszych decyzji,  

• wspieranie inicjatyw studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem 
ponadprogramowych warsztatów, wykładów itd.,  

• organizacja czasu wolnego studentom poprzez m.in. organizację imprez 
wydziałowych,  

• współpraca z firmami zewnętrznymi,  

• wspieranie sprawnego przepływu informacji pomiędzy władzami Wydziału, 
wykładowcami i administracją  
a studentami Wydziału,  

• zarządzanie budżetem przyznawanym studentom Wydziału przez Dziekana,  

• wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia,  

• proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej,  

• wybieranie przedstawicieli studentów organów powołanych przez Radę Wydziału,  

• wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu określonych w 
Regulaminie.  

Strona internetowa WRS na Wydziale Architektury znajduje się w zakładce Wydziałowa Rada 
Studentów.  

9.5. Wspieranie osób niepełnosprawnych  
Osoby dotknięte jakąkolwiek formą niepełnosprawności są pełnoprawnymi uczestnikami 
społeczności akademickiej. Aby dopomóc osobom niepełnosprawnym w usuwaniu wszelkich 
barier codziennego funkcjonowania Uczelnia wdrożyła szereg mechanizmów wychodzących 
naprzeciw ich problemom.  

Wspieranie osób niepełnosprawnych jest koordynowane na poziomie uczelnianym poprzez 
Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Pełnomocnika Rektora ds. 
dostępności.  

Dedykowana strona internetowa Osoby z niepełnosprawnościami umożliwia studentom 
niepełnosprawnym dostęp do potrzebnych im informacji.  

Wydział Architektury wspomaga studentów niepełnosprawnych, oferując indywidualną opiekę 
i organizację studiów poprzez dostosowanie planu studiów oraz terminów zaliczeń do 
możliwości studenta.  

10. INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI  

10.1. Zasady współpracy z interesariuszami zewnętrznymi  
Wydział Architektury, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, bardzo dynamicznie 
realizuje współpracę z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym.  
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Wydział Architektury, oprócz typowych dla wydziałów uczelni technicznych kontaktów, 
wyróżnia się działalnością skierowaną do całego środowiska Trójmiasta. Przykładem jest 
działalność aplikacyjna oraz szereg programów na rzecz miasta i regionu, jak np. programy 
skierowane do szkół i młodzieży.  

Z roku na rok zacieśnia się coraz bardziej współpraca WA PG ze środowiskiem gospodarczym 
i zawodowym Pomorza. WA współpracuje z wieloma firmami i instytucjami branżowymi. 
Przedstawiciele WA PG pełnią kluczowe funkcje w stowarzyszeniach i organizacjach 
zawodowych województwa pomorskiego. Szczególnie ścisłe relacje dotyczą współpracy WA 
PG z Pomorską Izbą Architektów oraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o. 
Wybrzeże.  

Celem wielu działań WA jest ożywienie kontaktów tak, aby osiągnięcia środowiska naukowego 
były efektywnie implementowane w gospodarkę.  
Na Wydziale powołano przedstawicieli Dziekana do spraw promocji i współpracy ze 
Stowarzyszeniem Absolwentów PG.  

Zadaniem tych osób jest odpowiednio budowanie i wzmacnianie kontaktów ze środowiskiem 
branżowym, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z myślą o rozwoju Wydziału, wzbogacanie 
oferty dla studentów i absolwentów oraz integracja i rozwijanie działań na rzecz środowiska 
absolwenckiego.  

Intensywna współpraca Wydziału z przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami 
branżowymi oraz szkołami odbywa się w zakresie zarówno badań jak i dydaktyki.  

Interesariuszy zewnętrznych na Wydziale Architektury reprezentuje Pomorska Okręgowa Izba 
Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, 
Pomorska Okręgowa Izba Urbanistów, ISOCARP.  

Interesariusze ci, poprzez udział w spotkaniach WKZJK i komisji programowych mają wpływ 
na ofertę dydaktyczną Wydziału, jak również umożliwiają dostęp do praktyk studenckich i 
stypendiów.  

Wydział Architektury prowadzi współpracę z przedstawicielami środowiska gospodarczego, 
parkami naukowo-technologicznymi i jednostkami samorządowymi województwa 
pomorskiego.  

10.2. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów  
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora 
PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.  

Strona internetowa Biura Karier PG: http://pg.edu.pl/biuro-karier.   

11. MONITOROWANIE SYSTEMU, ANALIZA I DOSKONALENIE  

11.1. Działania monitorujące Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości 
Kształcenia  
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Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadza samoocenę działań 
projakościowych na Wydziale. W tym celu WKZJK w ramach swojego składu powołuje 
Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia lub w razie potrzeb, korzysta z pomocy z 
odrębnych komisji. Wyniki prac zespołów po zatwierdzeniu przez WKZJK, są przekazywane 
odpowiednim organom decyzyjnym Wydziału oraz mogą być prezentowane na stronie 
internetowej WKZJK.  

Sposób funkcjonowania Komisji określa Uchwała Senatu nr 57/2017 z 15 marca 2017 r. 
dotycząca Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na 
Politechnice Gdańskiej.  

11.2. Sprawozdania roczne Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia  

Ocena prac WKZJK działającej na Wydziale Architektury dokonywana jest w okresach 
rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego 
zakończenia. Jeśli Dziekan uzna to za zasadne, może dokonać przeglądu w trybie 
nadzwyczajnym.  

Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają wpływ 
na jakość kształcenia, zgodnie z § 6 Uchwały.  

WKZJK przedstawia na Radzie Wydziału sprawozdanie z wyników przeglądu systemu  
i oceny jego efektywności. Sprawozdanie zawiera ocenę mijającego roku akademickiego w 
zakresie:  

- mocnych i słabych stron Wydziału w zakresie kształcenia, prowadzonych badań naukowych, 
bazy dydaktycznej i naukowej (analiza),  

- planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych 
(doskonalenie).  

Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Wydziału w zakładce Skład 
Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

11.3. Monitorowanie zasobów kadrowych  
Monitorowanie zasobów kadrowych Wydziału Architektury stanowi formę realizacji polityki 
kadrowej i odbywa się w cyklach rocznych oraz okresowo, w związku z procesami 
parametryzacji lub akredytacji. Jego celem jest ocena zgodności zasobów kadrowych (co do 
liczby oraz kwalifikacji naukowych) z potrzebami, wynikającymi z prowadzonej działalności 
naukowej i dydaktycznej.  

Monitorowanie kadry odbywa się poprzez: 

• hospitacje,  
• ankiety studenckie, 
• okresową ocenę pracowniczą, 
• bezpośredni nadzór pracy przez przełożonych 
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Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia ocenia skuteczność i adekwatność 
stosowanych instrumentów oceny jakości kadry dydaktycznej.  

11.4. Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia  
Monitorowanie infrastruktury oraz wyposażenia Wydziału Architektury odbywa się w cyklach 
rocznych oraz okresowo, w związku z procesami parametryzacji lub akredytacji. Ma ono na 
celu ocenę dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do potrzeb prowadzonego 
kształcenia oraz specyfiki realizowanych badań. Wyniki monitorowania są przedstawiane na 
Radzie Wydziału.  

Na wydziale została powołana Komisja ds. modernizacji i rozbudowy infrastruktury.  

12. Wykaz procedur wydziałowych 

12.1. Nadzór nad dokumentacją projakościową  
Projakościowa dokumentacja wydziałowa obejmuje:  

• wydziałową Księgę Jakości Kształcenia,  

• wewnętrzne procedury i instrukcje wydziałowe.  

Dziekan Wydziału odpowiada za zatwierdzenie dokumentacji wydziałowej oraz zatwierdzanie 
zmian w projakościowej dokumentacji wydziałowej. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia odpowiada za zgodność dokumentacji wydziałowej z dokumentacją 
uczelnianą.  

12.2. Monitorowanie działań projakościowych na Wydziale  

Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego realizowane jest poprzez hospitacje oraz 
ankietowanie studentów i absolwentów metodami tradycyjnymi oraz przez Internet. Forma 
oraz tryb przeprowadzania tych działań określone są w zarządzeniach Rektora oraz w 
procedurach hospitacji i ankietyzacji. Skuteczność funkcjonowania systemu podlega stałemu 
nadzorowi i kontroli przez przeprowadzanie audytów wewnętrznych.  

Audyty wewnętrzne odbywają się według potrzeb na poziomie uczelnianym i wydziałowym. W 
zależności od potrzeb, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych audytów 
wewnętrznych poza harmonogramem.  

System zapewnienia jakości kształcenia jest ciągle doskonalony na podstawie wniosków z 
audytów wewnętrznych i przeglądu systemu. Podstawową formą doskonalenia są: 
samokontrola, działania korygujące i zapobiegawcze, które obejmują całość procesów 
związanych z jakością kształcenia na Uczelni, w tym system zgłaszania potrzeb zmiany w 
zakresie jakości kształcenia. 

12.3. Sprawozdania roczne WKZJK 

Po zakończeniu roku akademickiego, w ciągu dwóch miesięcy, WKZJK przedstawia na Radzie 
Wydziału sprawozdanie z wyników przeglądu systemu i oceny jego efektywności. 
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Sprawozdanie sporządzane jest na bazie oceny jakości kształcenia i zawiera wskazówki oraz 
zalecenia do działań projakościowych.  

Zatwierdzone przez Radę Wydziału sprawozdanie WKZJK pełnomocnik dziekana przekazuje 
pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia nie później niż przed upływem 3 miesięcy od 
zakończenia roku akademickiego, którego dotyczy analiza.  

Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Wydziału. 

 

Wydziałowy, roczny kalendarz działa projakościowych  

  
Lp.  

  
Miesiąc 

roku  

  
Działanie  

Odpowiedzialny  

Dziekan / 
RW  WKZJK  WRS  

Koordynator 
ds.   

e-learningu  

1  I  Aktualizacja Wydziałowej 
Księgi Jakości Kształcenia    x      

2  III, IX  Ocena akcji rekrutacyjnej na 
studia  x        

3  III, IX  Analiza opinii / wniosków 
dotyczących działań 
projakościowych na Wydziale  

  x      

4  IV, XI  Raport dot. wyników 
monitorowania efektów uczenia 
się  

  x      

5  IV, XI  Sprawozdanie z monitoringu 
zdalnych zajęć dydaktycznych 
(e-kursów)  

x      x  

6  V, XI  Ocena wyników ankietyzacji 
nauczycieli akademickich  x        

7  VI  Sprawozdanie z działalności 
WRS  x    x    

8  XII  Sprawozdanie z działalności 
WKZJK    x      

 

 

 


