
Sprawozdanie z działalności KZJK w Centrum Matematyki 
w roku akademickim 2021/2022 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Centrum: 04.11.2022r. 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: do 10.11.2022r. 

 

Raport KZJK w CM:  

1. Dokumenty KZJK:  

1.1. dokumenty:  

Pismo nr 020.0015.4.2021 z dnia dnia 1 listopada 2021 r. w sprawie zmian w składzie Komisji 
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Matematyki 

Pismo nr 020.0015.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie: zmian w składzie Komisji ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Matematyki, 

1.2. skład osobowy KZJK w CM w roku akademickim 2021/2022: 

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG WCh - przewodnicząca Komisji 

mgr Katarzyna Kujawska WA 

dr Anna Niewulis WEiA, WFTiMS 

dr Magdalena Musielak WETI 

dr Krzysztof Radziszewski WILiŚ 

dr Stanisław Domachowski WIMiO 

dr inż. Magdalena Łapińska WIMiO 

dr inż. Natalia Jarzębkowska WZiE 

dr Hanna Guze Koordynator ds. programów studiów 

Daniel Cieślak Parlament Studentów PG, 

1.3. harmonogram pracy KZJK w CM w formie zadań w roku akademickim 2021/2022 
i informacje o ich realizacji.  

 -           Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Koordynacja prac KZJK w CM dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka 

Spotkania 
KZJK w 
Centrum 

Przykłady: 

- podsumowanie prac zespołów 
zadaniowych działających w 
ramach Centrum (członkowie 
KZJK w Centrum), 

- propozycje zadań do realizacji 
związanych ze zmianą oceny 
pracy nauczycieli akademickich 
(np. potrzeba analizy oceny 
punktowej oraz wskazanie 
działań mogących wspierać 
nauczycieli akademickich w 
otrzymywania wysokiej punktacji 
za pracę dydaktyczną, 
organizacja systemu wsparcia w 
podnoszeniu szczególnie 
pożądanych umiejętności 
dydaktycznych, rozbudowa 
materiałów otwartych na kanale 
YT CM, utworzenie otwartego 
portalu na materiały edukacyjne, 
włączenie studentów do 
współtworzenia zasobów, 



propozycja organizacji 
seminariów online związanych z 
tematyką dydaktyki matematyki 
akademickiej i możliwość 
publikacji artykułów w ramach 
zakresu merytorycznego 
seminariów),  

- prezentacja nowych form 
prowadzenia zajęć (grywalizacja 
została przedstawiona na 
zebraniu pracowników oraz w 
ramach konferencji eTEE 2022), 

- analiza działań związanych z 
kształceniem w CM oraz 
wskazanie obszarów do działań 
oraz popularyzacja dobrych 
praktyk. 

Realizacja poszczególnych zadań 
zespołów zadaniowych została 
opisana w punkcie 2.2 

2.  Kontrola kart przedmiotów z oferty 
programowej CM w systemie 
MojaPG i określanie stanu i 
zaawansowania prac oraz kontrola 
terminów zamknięcia kart 

dr Hanna Guze Październik 
2021, 
styczeń 
2022 

Standardowa kontrola odbywa się 
w każdym semestrze w okresie 
zamykania kart przedmiotów. 

3.  Monitoring e-kursów z sem. zim. 
2021/22: 

a) sprawdzenie zgodności danych z 
kartami przedmiotów 

b)  weryfikacja zgodności e-kursów 
z wymaganiami Procedury 10 

Koordynator ds. 
e-learningu – dr 
inż. Natalia 
Jarzębkowska 

Luty 2022  Utworzenie formatek arkusza do 
monitoringu e-kursów - dr inż. 
Natalia Jarzębkowska, dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka. 

Wypełnienie arkuszy przez 
odpowiedzialnych za przedmiot 
na poszczególnych kierunkach. 

Monitoring kart przedmiotów 
zawierających składnik e-
learningowy - dr Hanna Guze. 

Monitoring e-kursów 
przypisanych formalnie do 
przedmiotów - dr inż. Natalia 
Jarzębkowska, dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka. 

Współpraca z odpowiedzialnymi 
za przedmiot celem wymiany 
dobrych praktyk w zakresie 
prowadzenia zajęć na odległość.  

Przygotowanie sprawozdania z 
monitoringu e-kursów – dr inż. 
Natalia Jarzębkowska. 

4.  Kontrola certyfikacji nowoprzyjętych 
pracowników CM 

Koordynator ds. 
e-learningu – dr 
inż. Natalia 
Jarzębkowska 

Luty 2022 

Czerwiec 
2022  

Analiza danych, skierowanie 
pracowników do procesu 
certyfikacji. 

5.  Wsparcie metodyczne pracowników 
CM w zakresie tworzenia i 
prowadzenia e-kursów 

Koordynator ds. 
e-learningu – dr 
inż. Natalia 
Jarzębkowska 

Rok 
akademicki 
2021/2022 

Pomoc indywidualna związana z 
prowadzenie ekursów oraz 
webinariów.  

6.  Zgłoszenia do CUI 
błędów/problemów występujących 
na platformie eNauczanie  

Koordynator ds. 
e-learningu – dr 
inż. Natalia 
Jarzębkowska 

Rok 
akademicki 
2021/2022 

Samodzielne zgłaszanie potrzeb 
zmian oraz współpraca z 
pełnomocnikiem Rektora ds. 
eNauczania w ramach 
modyfikacji platformy eNauczanie 
PG. 



7.  Zwiększenie wykorzystania 
oprogramowania oraz multimediów 
do prowadzenia zajęć z matematyki 
oraz rozbudowa zasobów otwartych 
udostępnianych przez pracowników 
CM 

dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka 

dr Magdalena 

Musielak 

Omówienie 
na 
spotkaniach 
KZJK w CM 

Sprawozdanie z wykorzystania 
Matlaba na zajęciach 
projektowych z matematyki. 

Opracowanie koncepcji oraz 
materiałów na kanał YouTube 
CM.. 

Przygotowanie materiałów i 
przeprowadzenie szkoleń z 
wykorzystania Matlaba w pracy 
ze studentami. 

Zadania były wykonane we 
współpracy z członkami KZJK. 

8.  Zaplanowanie działań 
projakościowych w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 oraz 
rozprzestrzenianiem się choroby 
wywołanej tym wirusem (COVID-19) 

Członkowie KZJK X.2021-
IX.2022 

Przykłady: 

- zawieszenie na kolejny rok 
akademicki eTestów w salach 
multimedialnych CM, 

- analiza posiadanego sprzętu 
wykorzystywanego do 
prowadzenia zajęć zdalnych (dr 
Anita Dąbrowicz-Tlałka), 

- podane do wiadomości 
pracowników CNMiKnO 
wytycznych ogólnych związanych 
z zajęciami zdalnymi (dr 
Magdalena Musielak). 

9.  Omówienie potrzeb oraz materiałów 
wsparcia dla nauczycieli 
akademickich związanych z pracą w 
systemach uczelni 

dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka 

dr inż. Natalia 
Jarzębkowska 

Omówienie 
na 
spotkaniach 
KZJK w CM 

Przykłady: 

- aktualizacja uczelnianych 
materiałów pomocy (dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka, dr inż. Natalia 
Jarzębkowska), 

- opracowanie szablonu e-kursu 
do przedmiotu (dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka), 

- praca w ramach projektu FarU 
(dr Anita Dąbrowicz-Tlałka), 

- współpraca z UKZJK w 
opracowaniu zmian w SZJK na 
PG (dr Anita Dąbrowicz-Tlałka),  

- analiza wykorzystania 
eNauczania PG oraz MS  Teams 
(CUI we współpracy z dr Anitą 
Dąbrowicz-Tlałką), 

2. Opis działalności KZJK w CM w roku akademickim 2021/2022: 

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań 29.11.2021, 3.03.2022, 
25.05.2022 (informacja o spotkaniach oraz zestawienie podejmowanych działań znajduje się 
na kanale KZJK CM na uczelnianym MS Teams), 

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

Nowy zespół (Pismo nr 020.0015.2.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.w sprawie powołania 
Zespołu ds. otwartych zasobów edukacyjnych) 

Zespół ds. otwartych zasobów edukacyjnych – przewodnicząca dr Anita Dąbrowicz-Tlałka 

- Modyfikacje strony www Centrum Matematyki https://cm.pg.edu.pl w zakresie treści  
dotyczących e-learningu oraz działalności CM, 

- aktualizacja zasobów portalu Mathematics https://cm.pg.edu.pl/en/mathematics ,  

- aktualizacja zasobów na kanale YT CM PG, 

- napisanie scenariusza oraz utworzenie przy współpracy z Sekcją Multimedialną PG 
oraz zespołem administracyjnym oraz technicznym CM filmu promującego działalność 
CM PG, 



- utworzenie playlisty na kanale YT CM PG zapraszającej do współpracy z CM PG i 
osadzenie tam filmów związanych z działalnością jednostki, 

- utworzenie koncepcji strony do zamieszczania przez pracowników CM otwartych e-
zasobów edukacyjnych dla studentów, 

- współpraca z zespołami ds. internacjonalizacji oraz ds. multimediów i oprogramowania 
w CM w celu realizacji powyżej wymienionych zadań i rozbudowy kanału YouTube CM 

- przygotowanie materiałów wspierających prowadzenie zajęć na uczelnianej platformie 
eNauczanie PG (uczelniane formatka do e-kursów, manuale do powiązań platformy z 
Moja PG, przeprowadzenia centralnych szkoleń dla nauczycieli akademickich, 
przygotowanie materiałów do szkoleń dla studentów), 

- udział w seminarium w ramach STEM na AGH.  

Zespoły kontynuujące swoje działania: 

Zespół ds. multimediów i oprogramowania – przewodnicząca dr Magdalena Musielak 

- opracowanie i umieszczenie w kursach na platformie eNauczanie materiałów do 
prowadzenia zajęć projektowych z Matlaba (w ramach przedmiotu Matematyka) – w 
tym aktywności wykorzystujące Matlab Grader, strony z tutorialami dla studentów i 
zestawy zadań do rozwiązania przy pomocy Matlaba. 

- współpraca z zespołem ds. otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu 
materiałów umieszczanych na kanale youtube Centrum Matematyki. 

Zespół ds. współpracy ze szkołami – przewodniczący dr Stanisław Domachowski 

- przeprowadzenie i sprawdzanie prac na wszystkich etapach konkursu ,,Od szkolniaka 
do żaka”,  

- zajęcia z PWP stacja Miary i wagi,  

- przeprowadzenie warsztatów dla szkół podstawowych w ramach Politechniki Wielu 
Pokoleń, 

- opieka mentorska nad uczniem Ewarystem Jaworskim w ramach projektu Zdolni z 
Pomorza, 

- prowadzenie zajęć w ramach projektu Zdolni z Pomorza (np. prowadzenie kursu e-
learningowego pt. „Rachunek różniczkowy i całkowy”, „Matematyka w fizyce: Skalary - 
nie tylko ryby. Wektory - nie tylko organizmy przenoszące pasożyty, drobnoustroje 
zakaźne czy też materiał biologiczny”, „Świat rzeczywisty i urojony”, przygotowanie 
materiałów do wykładów, ćwiczeń i laboratorium komputerowego dedykowane uczniom 
szkół średnich, współprowadzenie spotkania akademickiego „Twierdzenie Pitagorasa 
jakiego nie znacie”),  

- koordynacja w ramach prac CM Bałtyckiego Festiwalu Nauki,  

- działania w ramach projektu URANIUM (np. „92-atomowe zagadki matematyczne” na 
platformie eNauczanie PG dla uczniów I LO im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, 
przeprowadzenie zajęć w I LO im. Juliusza Słowackiego w Elblągu „Wizualizacja funkcji 
homograficznej”, „Matematyka w informatyce – matematyka dyskretna”, „Wizualizacje 
NWD(a,b), NWW[a,b] w oprogramowaniu GeoGebra”, „Tangramy nie tylko w 
GeoGebrze”,  „Matematyka w technice – metoda Gaussa – Jordana”, „Soroban – 
liczydło japońskie”, wyniki konkursu „Matematyka w komiksie, komiks w matematyce”, 
prowadzenie kursu zdalnego URANIUM „Dyskretny świat matematyki”, zapoznanie 
uczestników projektu z Politechniką Gdańską „Spacer po Politechnice Gdańskiej”, 
wizyta w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej WETI, Basen modelowy 
WIMIO, przeprowadzenie zajęć  na PG  „Matrix reaktywacja”, przeprowadzenie zajęć w 
III LO im. Jana Pawła II w Elblągu „Układy równań – metoda Gaussa”, „Równania 
rekurencyjne”), 

- patronat nad konkursem „All Matematyka łączy!” i udział w komisji konkursowej OLPI, 

- współpraca przy „Powszechnym Internetowym Konkursie dla Uczniów Szkół średnich- 
Matematyka”  organizowanym przez PW i PG. 

Zespół ds. analiz efektywności kształcenia – przewodnicząca mgr Katarzyna Kujawska 



- zespół wznowił działalność we wrześniu 2021 roku po ponad rocznej przerwie 
spowodowanej nauką prowadzoną w trybie online z powodu pandemii wirusa Sars-
Cov19, 

- utworzenie nowych testów kompetencji dla studentów studiów stacjonarnych 
rozpoczynających naukę na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2021/2022, 

- po przeprowadzonych testach zebranie informacji o wynikach (na podstawie danych 
otrzymanych od wykładowców),  

- przeprowadzenie analizy wyników testów kompetencji ze względu na rodzaj 
ukończonej szkoły oraz typ matury z matematyki, jaką zdawał student. 

Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego – przewodnicząca mgr Anna Styn 

- działania zgodne z zakresem obowiązków dla poszczególnych grup pracowniczych,  

Zespół ds. e-Testów – przewodnicząca dr inż. Magdalena Łapińska 

- rozbudowa bazy  pytań w języku polskim oraz angielskim, 

- sprawdzenie poprawności pytań pod względem merytorycznym, 

- przygotowanie ankiet ewaluacyjnych oraz analiza wyników tych ankiet, 

- analiza wyników e-testów uzyskanych przez studentów, 

- utworzenie kursu z przykładowymi testami. 

Zespół ds. internacjonalizacji – przewodnicząca dr Hanna Guze 

- tłumaczenie materiałów informacyjnych i dydaktycznych na stronach CM na język 
angielski. Tworzenie i modyfikowanie strony Portal Mathematics, 

- tworzenie e-kursów na platformie e-nauczanie w języku angielskim, 

- tworzenie i aktualizowanie bazy pytań w języku angielskim wykorzystywanych  do e-
testów oraz kursów online, 

- tłumaczenie efektów uczenia się do kart przedmiotów na język angielski. 

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

(Uwaga: w przypadku, kiedy nie zostały zgłoszone żadne zjawiska niepożądane, nie załączamy poniższej tabeli) 

Do 30 czerwca 2022 brak zgłoszeń o zjawiskach niepożądanych.  

2.4. inne działania projakościowe uznane za istotne: 

• wskazanie potrzeby rozbudowy otwartych zasobów edukacyjnych w ramach systemów 
uczelni (kanał YouTube CM, stworzenie portalu związanego z materiałami edukacyjnymi 
dla studentów), 

• włączenie studentów do tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych (pilotażowe 
uruchomienie playlisty „Projekty studenckie” na kanale YouTube CM). 

2.5. 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). 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Informacje ogólne uzyskane po zsumowaniu wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich 
Centrum Matematyki przeprowadzanej na wydziałach, gdzie Centrum prowadzi zajęcia: 
 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 24,05 4,68 

Ankieta papierowa brak brak 

Rodzaj ankiety Semestr letni 2021/2022 



Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 32,67 4,62 

Ankieta papierowa brak brak 

 

Typ ankiety 
Liczba ocenionych 

nauczycieli 
Liczba wszystkich 

nauczycieli 

Ankietyzacja wg wskazania 28 33 

 
      Informacje szczegółowe w rozbiciu na poszczególne wydziały, gdzie Centrum prowadzi zajęcia: 
 

Wydziały 
Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 

Frekwencja [%] Wynik Frekwencja [%] Wynik 

WA 54,87 4,68 55,18 4,54 

WCh 51,8 4,71 63,8 4,46 

WETI 14,9 4,77 14,63 4,57 

WEiA 42,3 4,78 33,02 4,79 

WFTiMS*) 38,1 4,37 - - 

WILiŚ 21,69 4,48 30,66 4,67 

WIMiO 35,24 4,79 37,86 4,67 

WZiE - - 29,33 4,5 

     *) zajęcia prowadzone przez CM tylko na kierunku międzywydziałowym Inżynieria materiałowa 
 
 

Wnioski: 

1. zebrane w skali całej uczelni informacje ogólne dot. wyników ankietyzacji nauczycieli 
akademickich w roku akademickim 2021/2022 wskazują na to, że wszyscy nauczyciele 
akademiccy Centrum zatrudnieni na umowy o pracę zostali ocenieni i frekwencja w każdym 
semestrze wyniosła ponad 20%. 

2. szczegółowa analiza wskazuje na to, że w roku akademickim 2021/2022 nauczyciele 
akademiccy Centrum prowadzący zajęcia z matematyki byli ankietowani na wszystkich 
wydziałach, przy czym na WFTiMS tylko w semestrze zimowym, a na WZiE tylko w semestrze 
letnim. 

3. bardzo niski zwrot ankiet na WETI uniemożliwia wykorzystanie wyników ankiet oceny 
nauczycieli akademickich w ich ankietach oceny okresowej, zgodnie z wymogiem wynikającym 
z zapisów § 5 ust. 8 „Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” (ZR 
PG nr 6/2021 z 10 lutego 2021 r.) 

 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 

Informacje ogólne uzyskane po zsumowaniu wyników ankietyzacji oceny przedmiotów/modułów 
matematycznych prowadzonych przez CM na wydziałach: 

 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 27,73 4,22 

Ankieta papierowa brak brak 

Rodzaj ankiety 
Semestr letni 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 30,17 4,26 

Ankieta papierowa brak brak 



Informacje szczegółowe w rozbiciu na poszczególne wydziały, gdzie przeprowadzono 
ankietyzajcę: 

Wydziały 
Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 

Frekwencja [%] Wynik Frekwencja [%] Wynik 

WCh 52,39 4,15 54,3 4,31 

WETI 19,64 4,28 18,1 4,2 

 

 

Wnioski:  

1. ankiety przedmiotu/modułu dla zajęć realizowanych przez Centrum Matematyki zostały 
przeprowadzone w roku akademickim 2021/2022 na dwóch wydziałach: WCh i WETI, przy 
czym na WETI stopa zwrotu jest trzykrotnie niższa niż na WCh i wynosi poniżej 20% w każdym 
semestrze. 

2. wyniki ankiet są wykorzystywane do analizy treści ankietowanych przedmiotów prowadzonych 
na poszczególnych wydziałach 

 

4. Zalecenia KZJK w CM do doskonalenia SZJK. 

4.1 Powiększanie umiejętności pracowników CM w zakresie wykorzystywania 
oprogramowania do tworzenia zasobów multimedialnych będących elementami materiałów 
edukacyjnych. 

 

 

……………………………………………….… 

Data i podpis przewodniczącego KZJK  


