
Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Środowiska w roku akademickim 2019/2020 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 30.09.2020r. 

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. 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: do 30 września 2020 r. 

Uwaga: Na podstawie dostarczonych sprawozdań Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia opracuje swoje 
sprawozdanie, które przedstawi na posiedzeniu Senatu. Z tego też względu prosimy o rzetelne przygotowanie, zarówno części 
opisowej, jak i tabelarycznej oraz informacji dodatkowych. 

1. Dokumenty WKZJK:  

1.1. Dokument powołania WKZJK na kadencję 2016-2020. 

W dniu 21 września 2016 r. uchwałą Rady Wydziału nr 180/2016 powołano Wydziałową 
Komisję Zapewnienia Jakości Kształcenia i ustalono jej skład osobowy. Aktualny skład 
Komisji przedstawiono poniżej. 

1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2019/2020. 

1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. uczelni – przewodniczący, KH 

2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM  

3. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. uczelni, KG 

4. dr hab. inż. Daniel Kaszubowski, prof. uczelni, KIDiT 

5. dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, prof. uczelni, KTWiŚ 

6. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Organizacji Studiów), KIS 

7. dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Kształcenia), KGGiBM 

8. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGGiBM 

9. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, KWM 

10. dr inż. Mateusz Sondej, KMB 

11. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH (jednocześnie przedstawiciel interesariuszy 
zewnętrznych) 

12. dr inż. Patryk Ziółkowski, KKB 

13. dr inż. Paweł Wysocki, KG 

14. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM 

15. mgr inż. Krzysztof Kończak, KKM 

16. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

17. vacat (przedst. doktorantów) 

18. vacat (przedst. studentów, WRS) 

19. vacat (przedst. studentów, WRS) 

Skład osobowy Komisji opublikowano na stronie internetowej Wydziału: 

http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział – Komisje Wydziałowe’ oraz zakładka: 

‘Studenci - Jakość kształcenia – Skład osobowy WKZJK’) 

 

 

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


1.3. Harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2019/2020 
i informacje o ich realizacji.  

Tabela 1. 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Monitorowanie wniosków 
potrzeby zmian 
wpływających do WKZJK 

WKZJK na bieżąco Omawianie na spotkaniach 
WKZJK treści wpływających 
na Wydział wniosków  

2.  Zapewnienie przepływu 
informacji dot. prac 
Uczelnianej Komisji ZJK 

WKZJK na bieżąco Referowanie przebiegu 
posiedzeń UKZJK na 
spotkaniach WKZJK przez 
wydziałowego reprezentanta   

3.  Aktualizacja Wydziałowej 
Księgi Jakości 
Kształcenia 

WKZJK 12.2019 

01.2020 

Zamieszczenie 
zaktualizowanej Księgi na 
stronie internetowej Wydziału. 

4.  Sprawozdania 
przedstawicieli 
poszczególnych grup 
roboczych Komisji za rok 
akademicki 2019/20 

WKZJK 07.2020 

 

Sprawozdania członków 
WKZJK na spotkaniu Komisji 
oraz przesyłanie informacji 
drogą poczty elektronicznej 

5.  Sprawozdanie 
Wydziałowej Komisji ZJK 
z działalności w roku ak. 
2019/20. 

WKZJK 09.2020 Przyjęcie Sprawozdania na 
posiedzeniu RW, złożenie w 
Dziale Zarządzania Jakością 
PG, zamieszczenie na stronie 
internetowej Wydziału. 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2019/2020. 

2.1. Liczba odbytych zebrań i informacja o formie ich dokumentowania – Tab. 2. 

Tabela 2. 

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

Skład zespołów roboczych opublikowano na stronie internetowej Wydziału: 

http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci - Jakość kształcenia – Zespoły robocze 

WKZJK’) 

2.3. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich 
wyeliminowanie: w roku ak. 2019/20 do Komisji nie wpłynął żaden wniosek potrzeby 
zmiany.  

2.4. Opracowane akty wewnętrzne Wydziału dotyczące jakości kształcenia. 

 Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 2020 

http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci - Jakość kształcenia – Księga Jakości 

Kształcenia’) 

Lp. Data 
Tryb 

spotkania 
Podjęta tematyka 

1 20.12.2019 zwykły 
Sprawozdanie z działalności UKZJK – ref. Przew. P. Zima 

Redakcja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia na rok 2020 

2 20.04.2020 obiegowy Sprawozdanie z działalności UKZJK – ref. Przew. P. Zima 

3 30.06.2020 obiegowy Sprawozdanie z działalności UKZJK – ref. Przew. P. Zima 

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


 Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na 

Wydziale ILiŚ PG 

http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Informacje/Regulaminy – Dyplomy - 

Szczegółowe zasady dyplomowania od 2019/20’) 

 Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne semestry na Wydziale ILiŚ PG 

http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Informacje/Regulaminy – Zasady 

rejestracji na kolejne semestry’) 

2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotyczące jakości kształcenia: brak. 

2.6. Inne działania projakościowe Wydziału uznane za istotne: 

 zgłoszenie i uzyskanie środków na doskonalenie programów kształcenia na kierunkach: 
Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska, Transport na studiach 
stacjonarnych, II stopnia, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z044/17 
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, 

 po raz pierwszy na Wydziale jest realizowany projekt "grant Dydaktyczny", mający na 
celu wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości kształcenia m.in. w 
kontekście "Active Learning". Grant jest realizowany z Rezerwy Dziekana WILiŚ. 

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): 

 Szczegółowe warunki przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  

http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Informacje/Regulaminy – Dyplomy’) 

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 30,69% 4,63 18,68% 4,39 

Ankieta papierowa - - - - 

Informacje dotyczące ankietyzacji w semestrze zimowym 2019/2020: Wynik ankiety (średnia 
ocen nauczycieli akademickich) jest bardzo wysoka, co odzwierciedla satysfakcjonujący poziom 
kształcenia w semestrze zimowym 2019/20. Frekwencja również jest rekordowa w historii 
ankietyzacji WILiŚ.  

Informacje dotyczące ankietyzacji w semestrze letnim 2019/2020: Wynik ankiety (średnia ocen 
nauczycieli akademickich) spadł w stosunku do sem. ubiegłego, co jest odbiciem sytuacji 
związanej z wprowadzeniem masowego kształcenia zdalnego na skutek pandemii COVID-19. 
Frekwencja również jest mniejsza niż w sem. zimowym, ale nadal zadowalająca w porównaniu z 
latami poprzednimi. 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu – nie jest prowadzona na Wydziale. 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

Komisja zaleca intensywną pracę nad wdrożeniem zasad procedury 10 „Tworzenie i prowadzenie 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. mających wpływ na jakość 
kształcenia w odniesieniu do sytuacji związanej z pandemią. Dotyczy to zarówno organizacji 
zajęć w systemie zdalnym jak i ich zaplecza (z uwzględnieniem technik multimedialnych). 
Komisja zaleca dalszą pracę nad doskonaleniem systemu e-nauczania studentów na naszym 
Wydziale. Zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad reżimu epidemicznego w celu zapobiegania, 

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


przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się 
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). 

 

 

 

……………………………………………….… 

Data i podpis przewodniczącego WKZJK 

25.09.2020 Dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG 


