
 

 

Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 

akademickim 2021/2022 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 15.11.2022.r 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: do 15.11 2022 r. 

 

1. Dokumenty WKZJK:  

1.1. dokument powołania WKZJK/KZJK na kadencję 2020-2024:  
- Uchwała Rady Wydziału Architektury PG (nr 1/I/2020/202) w sprawie powołania Komisji ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 z dnia 15.12.2020 

1.2. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2021/2022:  

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 2021/2022 i informacje o 
ich realizacji.  

 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

 Praca nad przygotowaniem programu 
studiów na II stopniu kierunku 
Architektura w języku polskim i 
angielskim w ramach grantu pt. Virtual 
Reality Engineering and Game Design 
for Architecture and Cultural Heritage 
(VREA) (Wirtualna rzeczywistość i 
projektowanie gier dla architektury i 
dziedzictwa kulturowego), planowane 
rozpoczęcie w roku akademickim 
2023/24  

Prodziekan ds. 
studentów i 
promocji 
Prodziekan ds. 
kształcenia i 
programów studiów 
Przewodnicząca 
WKZJK WA PG 
Zespół ds. 
programów studiów 
na kierunku 
Architektura  

październik 
2021 

w przygotowaniu program 
specjalności Virtual Reality 
Engineering and Game Design for 
Architecture and Cultural Heritage.   

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

Zespół ds. 
studenckich 
praktyk 
semestralnych oraz 
zawodowych  

grudzień 
2021 - luty 
2022 

Zasady realizacji praktyki 
zawodowej - architektonicznej 
(Praktyka Przeddyplomowa, 7 
semestr) na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej dla studiów I 
stopnia na kierunku Architektura 
zaopiniowane pozytywnie przez 
Radę Wydziału 8.02.2022 r. 

 Zaopiniowanie wniosków nauczycieli 
akademickich o nagrody Rektora PG 

Członkowie 
WKZJK, I. 
Olszewska  

maj 2022 Lista zaopiniowanych pozytywnie i 
negatywnie wniosków 



 

 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

za osiągniecia dydaktyczne oraz 
organizacyjne za rok 2021  

 Przeprowadzenie hospitacji 
nauczycieli akademickich w sem. 
letnim 2021/2022.  

Prodziekan ds. 
studentów i 
promocji 
Prodziekan ds. 
kształcenia i 
programów studiów 
Przewodnicząca 
WKZJK WA PG 

 Sprawozdanie z hospitacji 
nauczycieli akademickich w 
semestrze letnim 2021/22 
zaopiniowane pozytywnie przez 
Radę Wydziału WA 15.11.2022 
 

 Aktualizacja Wydziałowej Księgi 
Jakości Kształcenia 

Prodziekan ds. 
kształcenia i 
programów 
studiów; 
Przewodnicząca 
WKZJK WA PG 

czerwiec 
2022 

Wydziałowa Księga Jakości 
Kształcenia 

 Analiza wyników ankiet studenckich 
za semestr zimowy i semestr letni 
roku akademickiego 2021/22  

Prodziekan ds. 
studentów i 
promocji 
Prodziekan ds. 
kształcenia i 
programów studiów 

październik 
2022 

Zestawienie wyników ankiet, 
prezentacja na Radzie Wydziału 
15.11.2022 

 Monitoring procesu dydaktycznego - 
analiza sprawności nauczania 

Kierownik 
Dziekanatu 

październik 
2022 

Podsumowanie i wnioski z 
zestawienia wyników ocen po 
rozliczeniu sesji letniej i 
poprawkowej, prezentacja na 
Radzie Wydziału 15.11.2022 

 podsumowanie wykonania zadań z 
roku akademickiego 2021/2021 w 
ramach WKZJK WA PG: 
przygotowanie sprawozdania 
rocznego z prac WKZJK WA PG; 
przekazanie sprawozdania do UKZJK 

Prodziekan ds. 
kształcenia i 
programów 
studiów; 
Przewodnicząca 
WKZJK WA PG 

wrzesień -
listopad 
2022 

Sprawozdanie roczne z prac 
WKZJK WA PG 

 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2021/2022: 

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań 

• Zebrania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 
Architektury w roku akademickim 2021/2022 odbywały się raz w miesiącu i były 
organizowane w formule zdalnej. Dodatkowo prowadzono opracowania robocze w formie 
elektronicznej (drogą mailową).  Wyniki prac WKZJK przedstawiane są na bieżąco na 
Radzie Wydziału. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Zespół  Skład zespołu  zakres działania  

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

A. Wancław, 
M. Podwojewska, 
A. Gębczyńska-Janowicz,  
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)  

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  

Zespół ds. studenckich 
praktyk semestralnych oraz 
zawodowych  

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

• przygotowanie regulaminu praktyk 
semestralnych  

• opracowanie zasad realizacji praktyki 
zawodowej  

• architektonicznej (praktyka przeddyplomowa 
VII semestr)  

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  

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  

Zespół ds. ochrony 
własności intelektualnej 

A. Wancław 
M. Podwojewska 
R. Idem 
A. Gębczyńska-Janowicz  
K. Zielińska-Dąbkowska 
przedstawiciel WRS: 
Wiktoria Dudek 

• Monitorowanie działalności dydaktycznej w 
zakresie ochrony własności intelektualnej 

 

 
 

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



 

 

 - nie zgłoszono zjawisk niepożądanych. 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

- Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
Wydziale Architektury PG w roku akademickim 2021/2022 opublikowane na stronie 
Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia. 

- Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury PG – uaktualniona i zatwierdzona 
przez Dziekana Wydziału w czerwcu 2022, opublikowana na stronie Wydziału w zakładce 
Jakość Kształcenia. 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

- Zasady realizacji praktyki zawodowej - architektonicznej (Praktyka Przeddyplomowa, 7 
semestr) na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia na kierunku 
Architektura zaopiniowane pozytywnie przez Radę Wydziału 8.02.2022 r. 

- Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia 
na kierunku Architektura na Politechnice Gdańskiej. 

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

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

• realizowane na wydziale wspierające rozwój kadry dydaktycznej oraz kompetencje 
studentów, 

- uzyskanie finansowania w ramach programu Erasmus Mundus Design Measures  na 
stworzenie  międzynarodowego kierunku studiów magisterskich "Virtual Reality  
Engineering  and  Game Design  for  Architecture and  Cultural  Heritage".  

- Uzyskanie grantu IDUB w ramach dofinansowania Gdańsk Tech Core EDu Facilities na 
dofinansowanie zakupu licencji ArcGIS  

- Uzyskanie finansowania w ramach uczelnianych grantów KID (Konkurs Innowacji 
Dydaktycznych) 

• Szkoła Letnia w Wieżycy. Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych 
ekosystemów miast i wsi - Anna Górka  

• Symulacja drogą do świadomości o projektowaniu dla osób ze szczególnymi 
potrzebami - Marek Wysocki  

• Wizja lokalna upgrade - rozpoznanie barier dzięki wcieleniu w role OzSzP 
Joanna Kowalewska  

• Interdyscyplinarne badania cech przestrzeni miejskiej na potrzeby modelowania w 
BIM i GIS - Joanna Badach 

• Zautomatyzowane systemy projektowania zieleni - Jan Cudzik 
 

-  Projekt „Trwała integracja treści i intensyfikacja efektów uczenia się przedmiotów: historia 
architektury, historia urbanistyki. Wprowadzenie aktywizujących metod uczenia się i 
zbudowanie zasobów multimedialnych materiałów dydaktycznych” w ramach Konkursu 
Innowacji Dydaktycznych. 

- organizacja studiów podyplomowych „Archikultura: Edukator Architektoniczny” 

- aktywny udział pracowników w szkoleniach w ramach programu “Dydaktyczne piątki”; 

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 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 41,96% 4,61 

Ankieta papierowa - - 

Rodzaj ankiety 
Semestr letni 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 42,6% 4,65 

Ankieta papierowa - - 

 

Wnioski: Dokonano analizy wyników ankiet, przeprowadzonych w formie elektronicznej. Wydział 
nie prowadzi ankietyzacji w wersji papierowej. Wysoki procent wypełnionych ankiet oraz wysoka 
średnia ocen nauczycieli akademickich. Nie zanotowano bardzo niskich ocen nauczycieli, które 
wymagałaby interwencji WKZJK. 

Podjęte działania: Mobilizacja środowiska studenckiego z pomocą członków WRS oraz z 
wykorzystaniem mediów społecznościowych. 

Sposób przekazania informacji o wynikach ankietyzacji nauczycielom: wyniki ankiet udostępniane 
są w portalu Moja PG. 

Sposób przekazania informacji o wynikach ankietyzacji studentom: raport z wyników ankietyzacji 
przekazywany jest przedstawicielom WRS na Radzie Wydziału. 

 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 

Na Wydziale nie przeprowadza się ankiety przedmiotu/modułu. 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia SZJK. 

- aktualizacja zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na II stopniu; 
- aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia. 

……………………………………………….… 

Data i podpis przewodniczącego WKZJK 

15.11.2022


