
Sprawozdanie z działalności Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w roku akademickim 2014/2015 

 

1. Dokumenty WKZJK 

1.1. Dokument powołania WKZJK/KZJK 

Nie zaistniały zmiany formalne w stosunku do roku akademickiego 2013/2014. 

1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2014/2015: 

1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG - przewodniczący, KG, tel. 22-20, 
zkur@pg.gda.pl  

2. dr hab. inż. Piotr Iwicki - wiceprzew., KMB, tel. 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl  
3. dr inż. Marcin Abramski, sekretarz, KTSiM, tel. 18-38, 

marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl  
4. dr inż. Katarzyna Kołecka KTWiŚ, tel. 16-82, katrzyna.kolecka@wilis.pg.gda.pl   
5. mgr inż. Daria Bieńkuńska (przedst. doktorantów), KGGiBM, tel. 26-60, 

daria.bienkunska@wilis.pg.gda.pl 
6. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG, KID, tel. 11-47, 

kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl  
7. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, tel. 18-41, daniel.kaszubowski@wilis.pg.gda.pl  
8. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan ds. kształcenia), KKMiZwB, tel. 22-00, 

robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl  
9. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, tel. 10-31, krogu@pg.gda.pl  
10. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (Prodziekan ds. studiów), KIS, tel. 18-19, 

arkusost@pg.gda.pl  
11. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, tel. 20-24, maria.przewlocka@wilis.pg.gda.pl  
12. dr inż. Paweł Wysocki, KG, tel. 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl  
13. stud. Justyna Kwiatkowska (przedst. studentów, WRS), kwiatkowska.just@gmail.com 
14. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG, KH, tel. 18-09, 

michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl  
15. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, tel. 28-94, wojciech.szpakowski@wilis.pg.gda.pl  
16. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, tel. 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl  
17. dr hab. inż. Magdalena Rucka, KWM, tel. 24-97, magdalena.rucka@wilis.pg.gda.pl 
18. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu 

GIWK, tel. 601 390 045 

Skład osobowy Komisji opublikowano na stronie: 
http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Jakość kształcenia – Skład osobowy 2014/2015’) 

1.3. Harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim 2014/2015 
i informacje o ich realizacji.  

                                                                                                                                             Tabela 1. 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

1.  Sprawozdanie Wydziałowej 
Komisji ZJK z działalności  

w r.  ak. 2013/14 oraz 
opracowanie  Wydziałowej 
Księgi Jakości Kształcenia 

WKZJK Październik 
2014 r. 

Sprawozdanie na 
Posiedzeniu RW, 

 i zamieszczenie 
Wydziałowej Księgi 
Jakości Kształcenia 
na stronie 
internetowej  
Wydziału. 
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2.  Dyskusja nad realizacją 
Wniosków zgłoszenia potrzeby 
zmian na WILiŚ z 
2013/2014r.ak. 

WKZJK  

 

Listopad 
2014 r.  

 

Spotkanie WKZJK 

3.  Aktualizacja Wydziałowej Księgi 
Jakości Kształcenia 

WKZJK Styczeń 
2015 r. 

Informacja na 
Posiedzeniu RW, 
zamieszczenie 
Księgi na stronie 
internetowej  
Wydziału. 

4.  Wizytacja instytucjonalna 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
na WILiŚ 

Dziekan  

 

 

25-27 luty 
2015 r. 

Spotkanie Przew. 
WKZJK z Zespołem 
PKA 

5.  Ocena przebiegu sesji 
egzaminacyjnej w semestrze 
zimowym i procesu 
dyplomowania na studiach I 
stopnia kształcenia 

Prodziekan ds. 
Studiów 

Marzec 
2015 r. 

Informacja na 
Posiedzeniu RW  

i na spotkaniu 
WKZJK 

6.  Analiza obciążenia 
poszczególnych NA liczbą 
nadgodzin, w tym za prace 
dyplomowe 

Dziekan, 

WKZJK 

Marzec 
2015 r. 

Dyskusja na 
spotkaniu WKZJK 

7.  Ocena rekrutacji na studia II 
stopnia kształcenia studiów 
stacjonarnych i 
niestacjonarnych   

Prodziekan ds. 
Kształcenia 

Marzec 
2015 r. 

Informacja na 
Posiedzeniu RW  

8.  Ocena planów zajęć 
dydaktycznych w kontekście 
rozkładu „dniowego” 
i tygodniowego oraz 
opracowanie  przez WKZJK 
Zaleceń dot. planowania 
rozkładu zajęć dydaktycznych 

WKZJK  

z  udziałem  
planistów 
Wydziału 

 

Marzec - 
lipiec 
2015r.  

 

Trzy spotkania 
WKZJK, 
głosowanie, 
przekazanie  
Zaleceń… 

Dziekanowi 
Wydziału 

9.  Doskonalenie procesu 
kształcenia - wdrażanie KRK na 
kierunkach studiów 

Prodziekani ds. 
Studiów i ds. 
Kształcenia 

Na bieżąco Informacja na 
Posiedzeniu RW 

10.  Ocena przebiegu sesji 
egzaminacyjnej w semestrze 
letnim 

Prodziekan ds. 
Kształcenia 

Wrzesień 
2015 r. 

Informacja na 
Posiedzeniu RW  

11.  Bieżąca współpraca z władzami 

WILiŚ i WRS WILiŚ w zakresie 

poprawy jakości kształcenia  

Przewodniczący 
oraz członkowie 
WZKZJ 

Październik 

2014 – 

wrzesień 

2015 r. 

 

Rozmowy/spotkania  

z Dziekanami  

i pracownikami  

oraz studentami 



2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2014/2015: 

2.1. Liczba zebrań i informacja o formie dokumentowania zebrań.  

Tabela 2. 

L. p. Data 

Liczba obecnych 

Podjęta tematyka członków 

komisji 
gości 

1 08.10.2014 9  0 

Omówienie realizacji zadań WKZJK w 2014 r. 

Sprawozdanie roczne WKZJK. 

Dyskusja nt. obiektywności ankiet studenckich oceny NA. 

Wstępne opiniowanie wniosków potrzeby zmian na WILiŚ. 

2 05.11.2014 9 1  
Dyskusja nad dostarczonymi do WKZJK Wnioskami 

zgłoszenia potrzeby zmian na WILiŚ w 2013/2014 r. ak. 

3 22.12.2014 9  0 

Aktualizacja Wydziałowej  Księgi Jakości  Kształcenia 

Dyskusja nad możliwością wydłużenia semestru VII  

studiów inżynierskich do połowy stycznia. 

Dyskusja nad trybem przyjmowania przez Komisję  

wniosków zgłoszenia potrzeby zmian. 

4 04.02.2015 10  0 

Dyskusja nad trybem przyjmowania przez Komisję  

wniosków zgłoszenia potrzeby zmian i sposobem 

publikowania przyjętych wniosków. 

Omówienie procesu dyplomowania. Postulat ściślejszej  

współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i silniejszego 

powiązania tematyki prac dyplomowych z praktyką  

inżynierską. 

Ocena stopnia wykorzystania sal dydaktycznych w 

świetle rozpoczętego remontu w budynku WOiO  

(Prodziekan ds. Studiów). 

5 11.03.2015 13 0  

Podsumowanie zimowej sesji egzaminacyjnej i egzaminów 

dyplomowych (Prodziekan ds. Studiów). 

Zapoznanie członków Komisji z uwagami wydziałowych 

planistów oraz studentów odnośnie planowania rozkładu 

zajęć dydaktycznych (Przew. WKZJK, Prodziekan ds. 

Studiów, przedst.. studentów) - dyskusja. 

Zapoznanie członków Komisji z przebiegiem  rekrutacji na 

studia II stopnia (Prodziekan ds. Kształcenia) - dyskusja. 

Zapoznanie członków Komisji ze stanem przestrzegania 

na Wydziale przepisu o nieprzekraczaniu dopuszczalnej 

liczby nadgodzin za prace dyplomowe (Prodziekan ds. 

Studiów) - dyskusja. 

Zapoznanie członków Komisji z danymi statystycznymi 

nadgodzin dydaktycznych w skali całej Uczelni 

(Prodziekan ds. Studiów) - dyskusja. 

6 22.04.2015 10  1 

Dyskusja nad trybem przyjmowania przez Komisję  

Wniosków zgłoszenia potrzeby zmian. 

Dyskusja nad kształtem Zaleceń WKZJK  dot. planowania 

rozkładu zajęć dydaktycznych. 

7 03.06.2015 12  1 Dyskusja nad treścią Zaleceń Komisji dotyczących 



planowania rozkładu zajęć dydaktycznych 

Dostępność studentów do ankiet oceny  NA w systemie 

Moja PG – dyskusja. 

Zapoznanie członków Komisji z wynikami oceny 

instytucjonalnej Wydziału (Prodziekan ds. Kształcenia) - 

dyskusja. 

Ocena funkcjonowania Moja PG wraz z możliwością 

wykorzystania systemu do analizy rozkładu statystycznego 

ocen wystawianych studentom przez NA 

(Sekretarz WKZJK) – dyskusja (przykłady rys. 1). 

8 

od 

27.06.2015 

do 

08.07.2015 

15 0 

Głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej nad 

przyjęciem Zaleceń WKZJK  dot. planowania rozkładu 

zajęć dydaktycznych na WILiŚ. 

9 23.09.2015 11 0 

Redakcja Sprawozdania WKZJK za rok akademicki 

2014/15 (Sekretarz WKZJK). 

Dyskusja nad formą oceniania nauczycieli akademickich 

przez studentów – poszukiwanie dróg udoskonalenia 

ankiet oceny NA. 

a) b) 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Przykład statystycznego rozkładu końcowych ocen, wystawionych studentom tego 
samego „rocznika” I stopnia kształcenia przez samodzielnego pracownika WILiŚ: 
a) 64 studentom sem. 1, b) 57 studentom sem. IV.  

Uwaga: Protokoły ze spotkań WKZJK są dostępne u Sekretarza Komisji (tel. 18-80). 

.  

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

Skład zespołów roboczych został częściowo zmieniony w stosunku do poprzedniego roku. 
Skład zespołów roboczych opublikowano na stronie: 

http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Jakość kształcenia – Zespoły robocze WKZJK’) 

Działania zespołów Komisji i ich efekty zostały opisane w  punkcie 1.3. 

2.3. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich 
wyeliminowanie (Tabela 3). 

2.4. Opracowane akty wewnętrzne Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2014/2015: 

- Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 2015 

http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Jakość kształcenia – Księga Jakości Kształcenia 
WILiŚ’) 

- Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok 2013/14 

http://www.wilis.pg.gda.pl/
http://www.wilis.pg.gda.pl/


http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Jakość kształcenia – Sprawozdanie WKZJK za 
rok 2013/14’) 

- Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na 

Wydziale ILiŚ PG 

http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Studia i studenci – Dziekanat - Dyplomy’) 

- Szczegółowe warunki studiowania według indywidualnego programu kształcenia na 

Wydziale ILiŚ PG  

http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Studia i studenci – Dziekanat – Indywidualny 
Program Kształcenia’) 

- Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne semestry na Wydziale ILiŚ PG 

http://www.wilis.pg.gda.pl (zakładka: ‘Studia i studenci – Dziekanat – Zasady 
rejestracji na kolejny semestr’) 

2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2014/2015: 

- Zalecenia WKZJK WILiŚ dotyczące planowania rozkładu zajęć dydaktycznych. 

2.6. Inne działania projakościowe Wydziału uznane za istotne 

W zakresie rozwoju kadry naukowej w okresie od 01.10.2014 do 30.09.2015: 

 stopień doktora - 5 osób z Wydziału i 1 osoba spoza Wydziału, 

 stopień doktora habilitowanego - 2 osoby spoza Wydziału. 
 

W zakresie publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR: 42 publikacje w 2014 r. i 
22 publikacje w 2015 r. (do dnia 7.10.2015). 

W zakresie projektów badawczych w okresie od 01.10.2014 do 30.09.2015 Wydział 
realizował: 

   3 projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna        
     Gospodarka, 

   5 międzynarodowych projektów badawczych, 

 11 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (w tym trzy   
     realizowane w konsorcjach). 

W zakresie modernizacji infrastruktury dydaktycznej przeprowadzono remont: 

 12 pokoi pracowników naukowo-dydaktycznych i dziekanatu Wydziału, 

   3 laboratoriów Katedry Technologii Wody i Ścieków,  

      zabytkowych 4 tablic w sali wykładowej 167 GG. 

Prace w komisjach i inne: 

 udział władz Wydziału i przedstawicieli WKZJK w III Uczelnianym Seminarium „Dzień 
Jakości PG”, 

 udział przedstawicieli WKZJK w pracach UKZJK w zakresie opracowywania procedur 
projakościowych,  

 udział Prodziekana ds. Kształcenia w Senackiej Komisji ds. Kształcenia, 

 udział przedstawicieli WKZJK w Uczelnianym Zespole ds. Wdrażania KRK PG, 

 udział przedstawicieli WKZJK w Komisjach Programowych WILiŚ, 

 uruchomienie międzywydziałowego kierunku studiów II stopnia kształcenia (WILiŚ + 
WOiO) „Techniki Geodezyjne w Inżynierii” z dwiema specjalnościami: „Technologie 
pomiarowe w oceanotechnice” oraz „SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej”. 
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Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

W dniach 25-27.02.2015 r. na Wydziale odbyła się instytucjonalna wizytacja Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.  

W uchwale nr 503/2015 z dnia 25.06.2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
wydało Wydziałowi ocenę pozytywną. 

Przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe, w tym: zasoby kadrowe, materialne i 
finansowe, prowadzenie badań naukowych oraz współpraca krajowa i międzynarodowa 
uzyskały ocenę "wyróżniająco", natomiast pozostałe kryteria, tj.: strategia rozwoju, 
wewnętrzny system zapewnienia jakości, cele i efekty kształcenia na studiach 
doktoranckich i podyplomowych oraz system ich weryfikacji, system wsparcia studentów i 
doktorantów oraz przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia, 
uzyskały ocenę "w pełni". 

Następna ocena działalności Wydziału przez Polską Komisję Akredytacyjną powinna 
nastąpić w roku akademickim 2020/21. 

3. Dalszy opis działalności Komisji 

3.1. Zespół Oceniający ds. procedury dyplomowania podczas swojej wizyty na Wydziale ILiŚ 
nie zgłosił żadnych krytycznych uwag. Procedura dyplomowania na Wydziale przebiega 
prawidłowo. 

3.2. Wewnętrzny System Jakości Kształcenia na Wydziale jest w trakcie wprowadzania. 

3.3. Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska jest stosowana procedura ochrony własności 
intelektualnej. W dniu 14.11.2014 r. Prodziekan ds. rozwoju i współpracy rozesłał droga e-
mailową do pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Procedurę Wydziałową 
zatytułowaną „System antyplagiatowy (ochrona własności intelektualnej)”.  

3.4. Frekwencja w czasie ankietyzacji pracowników przez studentów: 
- semestr zimowy 2014/15 r. ak.: 11,5% 
- semestr letni 2014/15 r. ak.: 5,5% 

4. Harmonogram działań na rok akademicki 2015/2016 

1) Aktualizacja Księgi Jakości Kształcenia na WILiŚ PG. 

2) Analiza formy, treści oraz ocen wystawianych przez studentów pracownikom i przedmiotom. 

3) Ocena przydatności i funkcjonowania systemu Moja PG w procesie dydaktycznym. 

4) Ocena realizacji zajęć dydaktycznych w formie seminariów dyplomowych. 

5) Sprawozdanie z działalności WKZJK. 

  



WNIOSKI, które wpłynęły do WKJZK/KZJK w roku akademickim 2014/2015 

Lp. 
Nr 
wniosku 

Opinia 
WKZJK/ 
KZJK* 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby wprowadzenia zmiany 
Zgłoszenie przekazano 
do nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

1.  15/2015 Przyjęto do 
wiadomości 
zgłoszony 
wniosek 

** 
01.06.2015 

Kontrola stanu technicznego sal 
wykładowych, zwłaszcza rzutników 
multimedialnych (dostosowania sal do 
używania środków audiowizualnych). 

dr hab. inż. I. Kreja,  

prof. nadzw. PG 

Dziekan Wydziału 

10.10.2015 * Na bieżąco w czasie 
roku akademickiego 
oraz po i przed 
rozpoczęciem sem. 

*  –  pozytywna / negatywna 

** –  wniosek studenta został zgłoszony / skierowany  bezpośrednio do UKZJK PG. 
 


