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1. Cel i przedmiot procedury 

Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób 
w zakresie zgłaszania potrzeby wprowadzenia zmiany związanej bezpośrednio lub pośrednio  
z jakością kształcenia oraz przeprowadzania stosownych działań wynikających ze zgłoszenia. 

2. Zakres obowiązywania procedury 

Procedura obowiązuje wszystkich uczestników procesu kształcenia na Politechnice Gdańskiej (PG).  

Procedura dotyczy zgłaszania potrzeby zmiany wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów 
oraz procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z jakością kształcenia i wspierających 
je systemów informatycznych. 

3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze 

3.1. Uczestnicy procesu kształcenia – wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze 
studiów podyplomowych i pozostali interesariusze PG. 

3.1. Zgłoszenie zmiany w zakresie jakości kształcenia –  interaktywny formularz, dalej nazywany 
Zgłoszeniem. 

4. Odpowiedzialność za wykonanie działań objętych procedurą 

4.1. Uczestnicy procesu kształcenia są uprawnieni do zgłoszenia zmiany w zakresie jakości 
kształcenia. 

4.2. Przewodniczący Uczelnianej Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK) lub 
prorektor właściwy ds. organizacji i rozwoju lub Kierownik Centrum Analiz Strategicznych 
(CAS) są zobowiązani do: 

4.2.1. podjęcia decyzji o zasadności lub niezasadności Zgłoszenia zmiany w zakresie jakości 
kształcenia (dalej Zgłoszenia), 

4.2.2. monitorowania i oceny działań prowadzonych w ramach przygotowania projektu i/lub 
wdrażania zmiany zgodnie ze Zgłoszeniem, 

4.2.1. podjęcia decyzji o przyjęciu Zgłoszenia do realizacji i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 
za realizację lub odrzucenie Zgłoszenia, ze wskazaniem powodu odrzucenia, 

4.2.2. przekazanie do autora Zgłoszenia informacji o uznaniu go za niezasadne lub o jego 
zrealizowaniu. 

4.2.3. w przypadku akceptacji Zgłoszenia, przekazanie jego treści do osoby/ jednostki lub 
zespołu odpowiedzialnego za jego realizację, 

4.2.4. współpracy na każdym etapie prowadzonych działań w ramach realizacji Zgłoszenia. 

4.2.5. raportowania o statusie Zgłoszeń w Sprawozdaniu z działalności UKZJK. 

4.4. Osoba/jednostka lub zespół odpowiedzialny za realizację Zgłoszenia jest zobowiązany do: 

4.4.1 przygotowania projektu zmiany i/lub wdrożenia zmiany w ustalonym terminie, 

4.4.2 ewentualnego przedłożenia przygotowanego projektu zmiany do zaopiniowania 
właściwej komisji lub zespołowi, jeżeli zakres zmiany tego wymaga, 

4.5. CAS odpowiada za: 

4.6.1 przyjmowanie Zgłoszeń, 

4.6.2 koordynację działań w zakresie realizacji Zgłoszenia i współpracę z osobami/ 
jednostkami lub zespołami zaangażowanymi w realizację Zgłoszenia na każdym etapie 
prowadzonych działań w ramach niniejszej procedury,  
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4.7 Centrum Usług Informatycznych (CUI) odpowiada za udostępnienie i poprawność 
funkcjonowania elektronicznego systemu zgłaszania i realizacji Zgłoszeń oraz włączanie się 
w realizację Zgłoszeń związanych z systemami informatycznymi bezpośrednio lub pośrednio 
wspierającymi jakość kształcenia. 

5. Opis postępowania w ramach procedury 

5.1. Podstawą do podjęcia działań naprawczych/korygujących/zapobiegawczych/doskonalących jest 
Zgłoszenie, które wpływa do CAS (do wiadomości prorektora ds. organizacji i rozwoju). 

5.2. Kierownik CAS w porozumieniu z prorektorem ds. organizacji i rozwoju i/lub Przewodniczącym 
UKZJK podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Zgłoszenia. Decyzję odnotowuje CAS na 
Zgłoszeniu. W uzasadnionych przypadkach decyzja ta podlega konsultacji z zespołem roboczym 
UKZJK ds. zmian IT dotyczących jakości kształcenia 

5.3. W przypadku odrzucenia Zgłoszenia, Kierownik CAS zawiadamia osobę dokonującą Zgłoszenia  
o przyczynie decyzji odmownej. 

5.4. W przypadku akceptacji Zgłoszenia, kierownik CAS w porozumieniu z prorektorem ds. organizacji 
i rozwoju i/lub z Przewodniczącym UKZJK wyznacza osobę/jednostkę lub zespół osób 
odpowiedzialny za realizację Zgłoszenia. 

5.5. Osoba odpowiedzialna/jednostka lub zespół odpowiedzialny za realizację Zgłoszenia 
przygotowuje projekt zmiany.  

5.6. Jeśli zakres zmiany tego wymaga, osoba/ jednostka lub zespół odpowiedzialny za realizację 
Zgłoszenia przedkłada projekt zmiany do zaopiniowania właściwej komisji.  

5.7. Informacja o zrealizowaniu Zgłoszenia jest odnotowywana w systemie przez CAS. 

5.8. Wnioski są archiwizowane w systemie JIRA. 
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6. Dokumenty związane z procedurą  

7.1. Właściwe Zarządzenie Rektora PG w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej. 

8. Tabela zmian wprowadzanych w procedurze nr 2 

Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy 
zapis 

Zmieniony zapis/ 
Nowy zapis 

Data zmiany Wprowadzający 
zmianę 

1. Załącznik nr 1  WNIOSEK 
ZGŁOSZENIA 
POTRZEBY 
ZMIANY 

WNIOSEK DO UKZJK w sprawie 
zgłoszenia potrzeby zmiany 

13.12.2013 r. Prof. dr hab. inż. 
Alicja 
Konczakowska 

Wykryta 
niezgodność 
pomiędzy 
dokumentami/ 
przepisami 
procesami 

Stwierdzono niezgodność 

Potrzeba 
udoskonalenia 

Stwierdzono potrzebę udoskonalenia 

Decyzja 
pełnomocnika 
rektora ds. jakości 
kształcenia/prorektor
a właściwego ds. 
jakości kształcenia 

Decyzja pełnomocnika rektora ds. 
jakości kształcenia/prorektora 
właściwego ds. jakości kształcenia  

o zasadności zgłoszonego Wniosku 
oraz decyzja o przekazaniu Wniosku 
do Jednostki, Komisji 

- Decyzja kierownika 
Jednostki/przewodniczącego Komisji 
o przekazaniu Wniosku do osoby 
odpowiedzialnej za realizację oraz 
terminie realizacji 

Zrealizowano 
następujące 
działania 

Informacja o zrealizowaniu Wniosku 
(od osoby odpowiedzialnej za 
realizację): 

2. Załącznik nr 1  - Zmieniono szatę graficzną wniosku 13.12.2013 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion 

3. Nagłówek 
procedury 

- Zmieniono szatę graficzną nagłówka 27.03.2014 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion 

4. Załącznik nr 1  Decyzja 
pełnomocnika 
rektora ds. jakości 
kształcenia/prorektor
a właściwego ds. 
jakości kształcenia  

o zasadności 
zgłoszonego 
Wniosku oraz 
decyzja o 
przekazaniu 
Wniosku do 
Jednostki, Komisji 

Decyzja pełnomocnika rektora ds. 
jakości kształcenia/prorektora 
właściwego ds. jakości kształcenia  

Wniosek uważam za 
zasadny/niezasadny*. Wniosek 
kieruję do: …. 

12.03.2015 r. Prof. dr hab. inż. 
Alicja 
Konczakowska 

  - W polu „Decyzja kierownika 
Jednostki/przewodniczącego 
Komisji* o przekazaniu Wniosku do 
osoby odpowiedzialnej za realizację 
oraz terminie realizacji” dodano 
zapis: 

„Informację o decyzji dotyczącej 
realizacji Wniosku należy przekazać 
do Działu Zarządzania Jakością  
w terminie 10 dni roboczych, czyli do 
dnia …”. 
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Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy 
zapis 

Zmieniony zapis/ 
Nowy zapis 

Data zmiany Wprowadzający 
zmianę 

5. Pkt 1–6   Aktualizacja treści 14.05.2015 r. Zespół roboczy 
ds. aktualizacji 
procedury nr 2 
Zgłaszanie 
potrzeby zmiany 

 Tytuł 
procedury 

Zgłaszanie potrzeby 
zmiany 

Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia 
zmiany 

  

 Załącznik nr 1 - Dodano pola:  

- Wniosek nr…,  

- Temat Wniosku 

  

7. Treść całej 

procedury 

Wg wersji nr 5 Wg nowego zapisu, w tym dodanie 
wersji anglojęzycznej załącznika 

28.02.2017 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

8 Treść całej 
procedury 

Wg wersji nr 6 Zmieniono postępowanie w ramach 
procedury ze względu na stworzenie 
elektronicznego wniosku 
https://gdansktech.atlassian.net/servi
cedesk/customer/portal/4w systemie 
JIRA 

09.02.2023 r. Marta Jankowska, 
Barbara Urbańska 
(CAS) 

 

 
 


