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Gdańsk, 30.09.2019 

 



Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Architektury 
w roku akademickim 2018/2019 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału:  22.10.20189r. 

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. 

 

 

1. Dokumenty WKZJK WA (r.a. 2018/19 bez zmian):  

1.1. dokument powołania WKZJK na kadencję 2016-2020 (aktualizacja składu komisji w roku 
2017/18), 

a) Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej  Nr 2/X/2016/2017 z dnia 29 
listopada 2016 roku. 

 W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
 kadencję 2016-2020. 

b) Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej  Nr 4/V/2017/2018 z dnia 7 
listopada 2017 roku. 

 W sprawie: aktualizacji składu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
 kadencję 2016-2020. 
 
 

1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2017/2018 i 2018/19: 

 Przewodnicząca: dr inż. arch. Anna Wancław, członek UKZJK 

 Członkowie: dr inż. arch. Agnieszka Błażko 

   dr hab.inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek 

   dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska 

   dr inż. arch. Roman Ruczyński 

   dr inż. arch. Rafał Janowicz 

   Zofia Bołtakis 

   mgr inż. Piotr Iwańczak, dyrektor administracyjny WA 

   Przedstawiciel Studium Doktoranckiego: Joanna Badach 

   Przedstawiciel studentów: Aleksandra Szybalska 

   Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Andrzej Kondracki 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Zadanie 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin real. 

zadania 

Forma realizacji 

zadania 
Uwagi 

1 Analiza 

sprawozdania 

rocznego WKZJK 

Przewodnicząca 

WKZJK 

Prodziekan ds. 

Kształcenia  

Listopad 2018 Ocena stopnia 

realizacji zadań 

WKZJK w roku 

2017/18, wnioski na 

przyszłość 

bez uwag 

2 Powołanie 

zespołów 

roboczych i 

określenie zadań 

WKZJK Październik 

2018 
Protokół  W aktach 

WKZJK, 

 Pkt. 2.2 

3 Ukończenie działań 

otwartych w 

poprzednim roku 

akademickim – 

przygotowanie 

Wydziału do 

akredytacji RIBA* 

WKZJK, zespół 

roboczy 

Lipiec 2018 – 

lipiec 2019 

Dostosowanie 

organizacji 

kształcenia 

(zwłaszcza 

przedmiotów 

projektowych do 

wymagań RIBA*) 

Ze względu na 

wejście nowej 

Ustawy ** i 

nowych 

Standardów*** 

zadanie 

przesunięto na 

rok 2020/21 

4 Analiza jakościowa 

i ilościowa wyników 

ankiet studenckich 

za sem. 

zimowy/letni 

2018/19 

Przewodnicząca 

WKZJK 

Prodziekan ds. 

Studentów 

Przedstawiciel 

studentów 

Kwiecień/ 

październik 

2019 

Zestawienia 

tabelaryczne, 

podsumowanie, 

wnioski.  

 Podsumowanie 

sem. zimowego  

pkt. 3, semestr 

letni w 

opracowaniu 

5 Przygotowanie 

Raportu 

samooceny KAUT  

Zespół roboczy 

ds. KAUT 

marzec/lipiec 

2019 

Raport samooceny 

KAUT lipiec 2019 

Zrealizowano 

6 Kontrola i 

modernizacja bazy 

dydaktycznej 

Zespół ds. 

monitorowania 

bazy 

dydaktycznej 

Bieżąca 

kontrola, 

modernizacja 

lipiec – 

sierpień 2019 

Kierowanie 

wniosków do 

realizacji 

 

Zrealizowano 

Pkt. 2.2 

7 Założenie bazy 

kontaktowej dla 

członków WKZJK 

na uczelnianej 

platformie moodle 

Przewodnicząca 

WKZJK 

J. Janowicz 

Czerwiec 

2018 

Założenie modułu w 

celu usprawnienia 

organizacji spotkań 

on-line, oraz 

głosowania. 

Zrealizowano, 

grudzień 2018 

 

* RIBA - Royal Institute of British Architects 

** Ustawa - Ustawa z dnia 20lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

***Standardy - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta 

 

 

 



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

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań, 

 Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury w roku 

 akademickim 2018/2019 odbywała  spotkania w zespołach roboczych. 

 Spotkania dokumentowane były w formie notatek elektronicznych oraz protokołów zebrań. 

 Korespondencja robocza między poszczególnymi członkami Komisji odbywała się drogą 

 e-mailową oraz w postaci rozmów bezpośrednich rozmów. System komunikacji na platformie 

 modle w procesie wdrożenia. 

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

 Zespół Skład zespołu Wykonane działania 

1 Zespół ds. monitorowania 

procesu dydaktycznego 

studiów  I i II stopnia 

A. Wancław  

Z. Bołtakis 

analiza ilościowa efektów kształcenia 
(rozkład uzyskanych ocen) za semestr zimowy 
i letni 2018/19 

monitorowanie procesu dyplomowania, 
analiza ilościowa poziomu dyplomowania  na 
semestrze zimowym 2018/19 (studia I stopnia), 
analiza ilościowa poziomu dyplomowania  na 
studiach II stopnia, rocznik 2017/18 

optymalizaja harmonogramu i organizacji 
zajęć, 

2 Zespół ds. dostosowania 

programów studiów do 

wymogów Ustawy** 

 A. Błażko 

M. Skrzypek-

Łachińska   

A. Wancław 

  współpraca z Komisjami ds. Programów 
studiów na kierunku Architektura i Gospodarka 
Przestrzenna 

 

3 Zespół ds. koordynacji 

prac nad raportem KAUT 
E. Marczak, 

M. Podwojewska 

M. Byzdra 

Przygotowanie Raportu samooceny KAUT 

4 Zespół ds. opracowania i 

wdrożenia procedur 

dydaktycznych 

spełniających wymogi 

akredytacji RIBA* 

L. Nyka 

J. Borucka 

P. Czyż 

B. Macikowski 

 

 opracowanie procedur zaliczania 
przedmiotów projektowych i dokumentacji 
procesu dydaktyki.  
- analiza wdrożenia procedur po semestrze 
zimowym, optymalizacja przyjętych zasad 

5 Zespół ds. monitorowania 

bazy dydaktycznej 
P. Iwańczak  

R. Janowicz 

 monitorowanie zabezpieczenia 
infrastruktury dydaktycznej, 

ocena potrzeby poprawy wyposażenia sal w 
rzutniki multimedialne i rolety przeciwsłoneczne 
oraz wyposażenia korytarzy w gabloty 
ekspozycyjne 

doposażenie sal w rzutniki, ekrany rolety 
zgodnie z wykazem 

6 Zespół ds. monitorowania 

procesu ankietyzacji i 

hospitacji 

A. Wancław  

M. Podwojewska  

A. Szybalska 

   przeprowadzenie akcji ankietowania i 
hospitacji, 

analiza raportu z uzyskanych wyników 
badań ankietowych 

  podsumowanie ankietyzacji i hospitacji za 
semestr zimowy 2018/19 

 ankietyzacja absolwentów 2018 (studia i i II 

stopnia) 

7 Zespół ds. monitorowania 

mobilności studentów i 

kadry dydaktycznej 

J. Borucka 

R. Ruczyński 
monitorowanie i ocena dostosowania 
programu kształcenia pod kątem 
umiędzynarodawiania 

 



2.3. informacja o potrzebach wprowadzenia zmian i zjawiskach niepożądanych oraz 
działaniach mających na celu ich wyeliminowanie (wg tabeli nr 1) 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia:  

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WAPG NR1/2019 z dnia 11.06.2019 w sprawie: prowadzenia 
dokumentacji i procedury zaliczania zajęć na kierunku Architektura  

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia: - 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

 przygotowanie raportu samooceny w akredytacji KAUT, lipiec 2019, 

 Doskonalenie programów kształcenia na kierunkach: Architektura, na studiach 

stacjonarnych, II stopnia, w ramach projektu WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17 

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, opracowania dot. sem I 

rozliczone, kolejne semestry w realizacji. 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2018/2019 Semestr letni 2018/2019 

Frekwencja Wynik Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 15,60 4,62 24,73 4,57 

Ankieta papierowa - - - - 

 
Wnioski: Ogólny wynik ankiet jest zdecydowanie dobry. Różnica we frekwencji miedzy 

semestrem letnim a zimowym jest prawdopodobnie wynikiem dłuższego czasu na wypełnienie 

dla semestru letniego (wcześniej były udostępnione studentom).  Stosunkowo niski procent 

wypełniania elektronicznej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego jest bolączką wszystkich 

wydziałów. Należałoby wypracować skuteczny system egzekwowania wypełnialności ankiet. 

Mimo to jest to narzędzie, które sygnalizuje pewne nieprawidłowości i sytuacje konfliktowe co ma 

znaczenie dla działań związanych z doskonaleniem procesu kształcenia (choć może nie zawsze 

odzwierciedla obiektywną ocenę nauczycieli). Przeprowadzenie, a następnie opracowanie 

ankiety papierowej jest natomiast tak pracochłonne, że stosowane być może jedynie w 

sytuacjach wyjątkowych. 

 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2018/2019 Semestr letni 2018/2019 

Frekwencja Wynik Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna - - - - 

Ankieta papierowa - - - - 

Wnioski: Ankieta oceny przedmiotu/modułu nie była przeprowadzana. W nadchodzącym roku 
akademickim należałoby przeprowadzić takie analizy, zwłaszcza w odniesieniu do modułów, 
które są stosunkowo nową formą dydaktyki na Wydziale, i po kilkuletnim okresie ich 
funkcjonowania można już oczekiwać istotnych ocen i opinii.  

 

 

 

 

 



 

 

4. Zalecenia WKZJK WA do doskonalenia WSZJK. 

a. przeprowadzenie Ankiet oceny przedmiotu/modułu, zwłaszcza ankiet modułów, które 
są stosunkowo nową formą dydaktyki na Wydziale, i po kilkuletnim okresie ich 
funkcjonowania można już oczekiwać istotnych ocen i opinii.  

b. Przeszkolenie członków Komisji w obsłudze platformy kontaktowej na e-nauczaniu 
celu usprawnienia organizacji spotkań i głosowania WKZJK  

c. bieżąca aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia 

 

 

…30.10.2019 r. ……Anna Wancław.… 

Data i podpis przewodniczącego WKZJK WA 

 

 

 



Tabela nr 1.  WNIOSKI, które wpłynęły do WKZJK/KZJK w roku akademickim 2018/2019 

Lp 
Nr 
wniosku 

Opinia 
WKZJK 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby 
wprowadzenia zmiany 

Zgłaszający 
Zgłoszenie 
przekazano  

Termin real. 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  3/17_18 pozytywna 18.03.2018 Utworzenie Sali pamięci 
prof. F.Otto 

A. Wancław Władze 
wydziału 

Przesunięty 
na rok 2020 

Wniosek w opracowaniu, sala 413, 
renowacja historycznej tablicy, stała 
ekspozycja modeli geometrycznych z 
Politechniki Telewizyjnej i innych 
pamiątek 

2.  1/18_19 pozytywna 22.01.2019 Wymiana rolet w 

laboratorium 343  

M. Rogińska-

Niesłuchows

ka 

Dyrektor 

administr. 

sierpień 2019 Wyposażono 2 sale w rzutniki 
zamontowane na stałe z uniwersalnym 
przyłączem multimedialnym (mediabox) 
(s.454, …), wymieniono rolety w salach 

321a, 343, ……) 

3.  2/18_19 pozytywna 12.03.2019 Wymiana zniszczonych 

stołów w salach 

projektowych 

W. 

Targowski 

Dyrektor 

administr. 

sierpień 2019 Wymiana części stołów w sali 304, 

wycofanie najbardziej zniszczonych 

blatów z sal projektowych 

4.  3/18_19 pozytywna 16.03.2018 Podjęcie działań mających 
na celu usprawnienie 
procedury składania i 
oceny portfolio po 
zakończeniu zajęć. 

Student 

K. Białkowski  

Zespół ds. 
opracowania i 
wdrożenia 
procedur 
dydaktycznych 
spełniających 
wymogi 
akredytacji 
RIBA 

czerwiec 
2019 

Wdrożenie ZARZĄDZENIE DZIEKANA 
WAPG NR1/2019 z dnia 11.06.2019 

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

* – pozytywna/negatywna 
 


