
Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej w roku akademickim 2020/2021 
Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: listopad 2021 
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: do 18.10 2021 r. 

1. Dokumenty WKZJK 

1.1. dokument powołania WKZJK/KZJK na kadencję 2020-2024  

- uchwała o powołaniu Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 
przez Radę Wydziału Architektury 

1.2. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2020/2021: 

Przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG, - członek UKZJK 

Członkowie: dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG 

dr inż. arch. Małgorzata Łachińska-Skrzypek 

dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska 

dr inż. arch. Joanna Kabrońska 

Zofia Bołtakis – przedstawiciel dziekanatu 

mgr inż. Piotr Iwańczak, dyrektor administracyjny WA 

Przedstawiciel studentów, członek WRS WA 

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Wojciech Augustyniak 

1.3. harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2020/2021 i informacje o 
ich realizacji.  

Lp. Zadanie Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Opracowanie zasad 
dyplomowania na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Gdańskiej dla studiów II stopnia 
na kierunku Architektura 
obowiązujące od roku 
akademickiego 2020/21  

A. Gębczyńska-Janowicz,  
A. Wancław, 
A. Błażko, 
B. Macikowski, 
D. Wojtowicz-Jankowska 
M. Kostrzewska, 
B. Konarzewska 
E. Marczak 
Przedstawiciel studentów, 
członek WRS WA 
 

październik - 
listopad 2020 

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. 

2.  Opracowanie zasad 
dyplomowania w trybie zdalnym - 
inżynierskie i magisterskie, ustne 
i obrony 
 

Zespół ds. monitorowania 
procesu dydaktycznego 
studiów  I i II stopnia oraz 
ankietyzacji i hospitacji 

październik - 
listopad 2020 

Zasady przeprowadzania ustnego 
egzaminu dyplomowego  
na studiach I stopnia na Wydziale 
Architektury PG w trybie zdalnym, r.a. 
2020/21/  
Zasady przeprowadzania ustnego 
egzaminu dyplomowego  
na studiach II stopnia na Wydziale 
Architektury PG w trybie zdalnym, r.a. 
2020/21/  
 
 



Lp. Zadanie Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

3.  Opracowanie zasad 
opracowywania części opisowej 
dyplomów inżynierskich dla 
studiów I stopnia na kierunku 
Architektura 
 

A. Gębczyńska-Janowicz,  
A. Wancław, 
D. Wojtowicz-Jankowska, 
M. Łachińska-Skrzypek 

marzec-
kwiecień 2021 

Wytyczne dla autorów i promotorów 
prac dyplomowych                    
dotyczące zasad opracowywania 
części opisowej dyplomów 
inżynierskich dla studiów I stopnia na 
kierunku Architektura 
zaopiniowane pozytywnie przez Radę 
Wydziału WA w maju 2021 

4.  Aktualizacja planu studiów na I 
stopniu kierunku Architektura w 
języku polskim i angielskim 
obowiązujący od roku 
akademickiego 2021/22 

A. Gębczyńska-Janowicz,  
A. Wancław, 
A. Błażko, 
B. Macikowski, 
D. Wojtowicz-Jankowska 
M. Kostrzewska, 
B. Konarzewska 
E. Marczak 
Przedstawiciel studentów, 
członek WRS WA 
 

luty – 
kwiecień 2021 

Program studiów na I stopniu 
kierunku Architektura w języku 
polskim i angielskim zaopiniowane 
pozytywnie przez Radę Wydziału WA 
w maju 2021 

5.  Zaopiniowanie wniosków 
nauczycieli akademickich o 
nagrody Rektora PG za 
osiągnięcia dydaktyczne oraz 
organizacyjne za rok 2020 

Członkowie WKZJK,  
I. Olszewska 

maj 2021 Lista zaopiniowanych pozytywnie i 
negatywnie wniosków 

6.  Przeprowadzenie hospitacji 
nauczycieli akademickich w sem. 
letnim 2020/2022. Wykorzystano 
w tym celu ankietę do oceny 
kursów Nauczania przygotowaną 
przez Uczelnianą Komisję ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia 
– Monitoring e-Learningu. 
 

A. Wancław, 
A. Gębczyńska-Janowicz,  
J.Kabrońska 

maj-czerwiec 
2021 

Sprawozdanie z hospitacji nauczycieli 
akademickich w semestrze letnim 
2020/21 zaopiniowane pozytywnie 
przez Radę Wydziału WA we 
wrześniu 2021 

7.  opracowanie zasad realizacji 
praktyki zawodowej - 
architektonicznej (praktyka 
przeddyplomowa VII semestr) 
 

Zespół ds. studenckich 
praktyk semestralnych 
oraz zawodowych 

w trakcie 
opracowywnia 

 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2020/2021: 

2.1. 2-3 razy w miesiącu na platformie MSTeams; przedstawienie wyników prac WKZJK na 
Radzie Wydziału  

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

 Zespół Skład zespołu zakres działania 
1 Zespół ds. monitorowania 

procesu dydaktycznego 
studiów  I i II stopnia oraz 
ankietyzacji i hospitacji 

A. Gębczyńska-Janowicz,  
A. Wancław, 
M. Podwojewska, 
Z. Bołtakis  
 

• analiza ilościowa efektów kształcenia (rozkład 
uzyskanych ocen) za semestr zimowy i letni 2020/21 

• monitorowanie procesu dyplomowania,   
• optymalizacja harmonogramu i organizacji zajęć 
• przeprowadzenie akcji ankietowania i hospitacji, 
• analiza raportu z uzyskanych wyników badań 

ankietowych 
• podsumowanie ankietyzacji i hospitacji za semestr 

zimowy   
• ankietyzacja absolwentów  (studia i i II stopnia) 



2 Zespół ds. programów 
studiów na kierunku 
Architektura 

A. Gębczyńska-Janowicz,  
A. Wancław, 
A. Błażko, 
B. Macikowski, 
D. Wojtowicz-Jankowska 
M. Kostrzewska, 
B. Konarzewska 
E. Marczak 
Przedstawiciel studentów, 
członek WRS WA 

• tworzenie i modyfikacja programów studiów  
• monitorowanie procesu dyplomowania – aktualizacja 

regulaminu dyplomowania, weryfikacja, aktualizacja 
pytań egzaminacyjnych  

• koordynacja treści nauczania na poszczególnych 
semestrach – współpraca z koordynatorami modułów 
projektowanie architektoniczne/urbanistyczne na 
poszczególnych semestrach 

3 Zespół ds. studenckich 
praktyk semestralnych oraz 
zawodowych 

A. Gębczyńska-Janowicz,  
A. Wancław, 
M. Podwojewska, 
T. Szymański, 
A. Błażko, 
D. Wojtowicz-Jankowska 

 
• przygotowanie regulaminu praktyk semestralnych 
• opracowanie zasad realizacji praktyki zawodowej - 

architektonicznej (praktyka przeddyplomowa VII 
semestr) 

 

4 Zespół ds. programów 
studiów na kierunku 
Gospodarka przestrzenna 

J. Martyniuk-Pęczek, 
K. Krośnicka, 
I. Mironowicz 

• tworzenie i modyfikacja programów studiów  
• monitorowanie procesu dyplomowania  
• aktualizacja regulaminu dyplomowania, weryfikacja, 

aktualizacja pytań egzaminacyjnych  
5 Zespół ds. przystosowania 

wydziału do edukacji zdalnej 
J. Badach 
J. Kabrońska 
J. Jaworowski 

• Określenie wymagań wydziałowych odnośnie do 
nauczania zdalnego 

• Zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego 
• Monitorowanie zajęć zdalnych 

6 Zespół ds. monitorowania 
bazy dydaktycznej 

P. Iwańczak 
R. Janowicz 

• projekt reorganizacji bazy lokalowej, powiększenie 
biura wydziału o pomieszczenie dla obsługi projektów i 
grantów 

 

2.3. informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie 
 

Lp. Nr 
wniosku 

Opinia 
WKZJK 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby 
wprowadzenia 
zmiany 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma 
realizacji 
zadania 

1.  1 Potrzeba analizy zasad 
opracowywania części 
opisowej dyplomów 
inżynierskich dla studiów 
I stopnia na kierunku 
Architektura 
ze względu na uwagi 
zgłoszone od 
Pełnomocnika rektora ds. 
stosowania systemów 
antyplagiatowych  

luty 2021 Aktualizacja zasad 
opracowywania części 
opisowej dyplomów 
inżynierskich dla 
studiów I stopnia na 
kierunku Architektura  

maj 2021 Wytyczne dla 
autorów i 
promotorów prac 
dyplomowych                    
dotyczące zasad 
opracowywania 
części opisowej 
dyplomów 
inżynierskich dla 
studiów I stopnia 
na kierunku 
Architektura 
zaopiniowane 
pozytywnie przez 
Radę Wydziału 
WA w maju 2021 

* – pozytywna/negatywna 
 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia 

- Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II 
stopnia na kierunku Architektura obowiązujące od roku akademickiego 2020/21; 

- Wytyczne dla autorów i promotorów prac dyplomowych dotyczące zasad opracowywania 
części opisowej dyplomów inżynierskich dla studiów I stopnia na kierunku Architektura; 

- Program studiów na I stopniu kierunku Architektura w języku polskim i angielskim 

 



2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

- Lista zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wniosków nauczycieli akademickich o 
nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne za rok 2020; 

- Podsumowanie wyników badań ankietowych oceny jakości e-nauczania na Wydziale 
Architektury PG w sem. zimowym 2020/2021; 

- Sprawozdanie z hospitacji nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2020/21. 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

- realizowane na wydziale projekty wspierające rozwój kadry dydaktycznej oraz 
kompetencje studentów, 

2.7. Specjalne przedsięwzięcia z uwagi na ograniczenia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej 
tym wirusem (COVID-19): 

- organizacja szkoleń dla nauczycieli akademickich dotyczących prowadzenia zajęć 
zdalnych; 

- organizacja zajęć dydaktycznych w systemie zdalnego nauczania oraz przeprowadzenia 
egzaminów dyplomowych na I i II stopniu. 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2020/2021 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 14,88% 4,51 
Ankieta papierowa - - 

Rodzaj ankiety 
Semestr letni 2020/2021 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 26,9% 4,68 
Ankieta papierowa - - 

 
Wnioski: Po raz pierwszy badania ankietowe dotyczyły oceny jakości e-nauczania. Dwóch 
pracowników Wydziału uzyskało wyniki ankiet na poziomie dziesięciu najlepszych na PG. 
Czterech pracowników uzyskało bardzo niskie oceny w ankietach. 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 
Na Wydziale nie przeprowadza się ankiety Modułu. 

3.3. ankiety oceny ….. 
Na Wydziale nie przeprowadza się dodatkowych ankiet. 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

- Potrzeba aktualizacji planu studiów na II stopniu kierunku Architektura w języku polskim i 
angielskim obowiązujący od roku akademickiego 2021/22; 

- Konieczność przygotowanie regulaminu praktyk semestralnych oraz opracowania zasad realizacji 
praktyki zawodowej - architektonicznej (praktyka przeddyplomowa VII semestr); 

- doskonalenie procesu zdalnego nauczania; 

- aktualizacja zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na II stopniu 

 

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


