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Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Architektury 
w roku akademickim 2019/2020 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału:  7.10.2020r. 

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. 2019/20 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 latach 2017 - 2020: 

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

 Członkowie:      dr hab.inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek  

                                      dr inż. arch. Agnieszka Błażko 

   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: dr inż. arch. Joanna Badach 

   Przedstawiciel studentów: Aleksandra Szybalska 

   Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Andrzej Kondracki 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2019/2020 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 2019 Ocena stopnia 
realizacji zadań 
WKZJK w roku 
2018/19, wnioski 

bez uwag 

2 Powołanie zesp. 
roboczych i 
określenie zadań 

WKZJK Październik 
2019 

Protokół  W aktach 
WKZJK, 
 Pkt. 2.2 

3 Ukończenie działań 
otwartych w 
poprzednim roku 
akademickim – 
wycofanie wniosku 
Wydziału o 
akredytację RIBA* 

Dziekan WA lipiec 2019 Pisemny wniosek 
do MNiSW 

Ze względu na 
wejście nowej 
Ustawy ** i 
nowych 
Standardów*** 
zadanie czasowo 
anulowano 

4 Analiza jakościowa 
i ilościowa wyników 
ankiet studenckich 
oraz hospitacji 
zajęć za r.a. 
2019/20 

Przewodnicząca 
WKZJK 
Prodziekan ds. 
Studentów 
Przedstawiciel 
studentów 

Kwiecień/ 
październik 
2020 

Zestawienia 
tabelaryczne, 
podsumowanie, 
wnioski.  

 Podsumowanie 
sem. zimowego  
pkt. 3, semestr 
letni w 
opracowaniu 

5 Przygotowanie 
Wydziału do 
akredytacji KAUT  

Zespół roboczy 
ds. KAUT 

Październik 
2019 

Uzyskanie 
akredytacji KAUT 
na lata 2020 – 25, 
i europejskiego 
certyfikatu jakości 
EUR-ACE® Label. 

Ocena 
wyróżniająca 

6 Kontrola i 
modernizacja bazy 
dydaktycznej 

Zespół ds. 
monitorowania 
bazy 
dydaktycznej 

Bieżąca 
kontrola, 
reorganizacja, 
modernizacja 
bazy lokal. 
wrzesień 
2020 

Kierowanie 
wniosków do 
realizacji, 
pozyskanie sal 
dydaktycznych 
213 i 410 

W trakcie 
realizacji 

 Pkt. 2.2 

7 Rozpoczęcie cyklu 
wydziałowych 
seminariów 
dydaktycznych 

Prodziekan ds. 
kształcenia 

Styczeń, luty, 
czerwiec 2020 

4 odbyte spotkania 
(w tym dwa zdalne 
poświęcone 
Nauczaniu) 

 

8 Założenie kursu  
Nauczanie zdalne 
na WA PG 
Dla pracowników 
dydaktycznych 
wydziału 

J. Badach Czerwiec 
2020 

zrealizowano  

* 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 2019/2020: 

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

 Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury w roku 
 akademickim 2019/2020 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 
 moodle 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 2019/20 
monitorowanie procesu dyplomowania, 
analiza ilościowa poziomu dyplomowania  na 
semestrze zimowym 2019/20 (studia I stopnia), 
analiza ilościowa poziomu dyplomowania  na 
studiach II stopnia, rocznik 2018/19 
optymalizacja harmonogramu i organizacji 
zajęć, 

2 Zespół ds. koordynacji 
przygotowań do 
akredytacji KAUT 

L. Nyka 
J. Szczepański  
J. Borucka  
M. Podwojewska 
A. Wacław 

Przygotowanie Wydziału do akredytacji KAUT 

3 Zespół ds. monitorowania 
bazy dydaktycznej 

P. Iwańczak  
R. Janowicz 

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

4 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 2019/20 
 ankietyzacja absolwentów 2019 (studia i i II 
stopnia) 

5 Zespół ds. 
przystosowania wydziału 
do edukacji zdalnej 

A. Wancław 
J. Badach 
J. Kabrońska 
J. Jaworowski 

Określenie wymagań wydziałowych odnośnie 
nauczania zdalnego 
Zapewnienie wsparcia technicznego i 
merytorycznego 

 

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: - 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia: - 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

 Uzyskanie oceny wyróżniającej w akredytacji KAUT na lata 2020 – 25, i europejskiego 
certyfikatu jakości EUR-ACE® Label. 

 opracowanie wniosku Projektowanie uniwersalne w edukacji architektów. Universal 
design in the education of architects (współfinansowany z Europejskiego Funduszu 



Społecznego w ramach POWER 2014-20, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych), w fazie 
uzgodnień  

 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 II i III 
rozliczone. 

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): 

 Przejście na system nauczania zdalnego (wszystkie wykłady prowadzone są zdalnie, 
inne zajęcia zależnie od natężenia zjawisk epidemicznych) 

 Ograniczenie liczebności studentów na salach 

 Wdrożenie systemu pracy zdalnej dla pracowników administracji wydziałowej 

 Zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia (przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyny 
dezynfekujące, termometry do pomiaru temperatury) 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2019/2020 Semestr letni 2019/2020 

Frekwencja Wynik Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 27,51 4,59 - - 

Ankieta papierowa - - - - 

 
Wnioski: Ogólny wynik ankiet jest zdecydowanie dobry. Należy podjąć działania mające na celu 
poprawienia stosunkowo niskiego procentu wypełniania elektronicznej Ankiety Oceny 
Nauczyciela.  

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2019/2020 Semestr letni 2019/2020 

Frekwencja Wynik Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna - - 28% 3,8 

Ankieta papierowa - - - - 

Wnioski: Po raz pierwszy przeprowadzono taką ankietę w semestrze letnim. 2019/20. Miała ona 
na celu przybliżyć specyfikę i problemy związane nauczaniem zdalnym i rzeczywiście wypowiedzi 
w części otwartej ankiety przyniosły wiele istotnych informacji. Nietypowa i trudna sytuacja 
związana z koniecznością podjęcia nauczania w trybie zdalnym jest prawdopodobnie przyczyną 
obniżenia się średniej oceny przedmiotów. 

4. Zalecenia WKZJK WA do doskonalenia WSZJK. 

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

b. bieżąca aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia 

 
…6.10.2020 r. ……Anna Wancław.… 

Data i podpis przewodniczącego WKZJK WA 



Tabela nr 1.  WNIOSKI, które wpłynęły do WKZJK/KZJK w roku akademickim 2019/2020 

Lp 
Nr 
wniosku 

Opinia 
WKZJK 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby 
wprowadzenia zmiany 

Zgłaszający 
Zgłoszenie 
przekazano  

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1. 1/19_20 Częściowo 
pozytywna 

18.06.2020 Zapewnienie wszystkim 
prowadzącym sprzętu do 
prowadzenia zajęć 
zdalnych (laptopy, tablety, 
kamery, mikrofony) 

P. Lorens Władze 
wydziału, dyr. 
administracyjny 

wrzesień Zakup sprzętu stosownie do środków 
finansowych wydziału i rozdział do 
katedr proporcjonalnie do ilości 
pracowników 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

* – pozytywna/negatywna 
 


