
Sprawozdanie z działalności Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w roku akademickim 2015/2016 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 22.06.2016 r. 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: 30.06.2016 r. 

 

1. Dokumenty WKZJK. 

1.1. Dokument powołania WKZJK. 

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

1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2015/2016. 

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

2. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG - wiceprzew., KMB, 62-98, 
piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl  

3. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl  

4. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG, KID, 11-47, 
kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl  

5. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan ds. kształcenia), KKMiZwB, 22-00, 
robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl  

6. stud. Marcin Janusewicz  (przedst. studentów, WRS) 

7. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41, daniel.kaszubowski@wilis.pg.gda.pl  

8. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82, katrzyna.kolecka@wilis.pg.gda.pl  

9. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl  

10. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (Prodziekan ds. studiów), KIS, 18-19, 
arkusost@pg.gda.pl  

11. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24, maria.przewlocka@wilis.pg.gda.pl  

12. dr hab. inż. Magdalena Rucka, KWM, 24-97, magdalena.rucka@wilis.pg.gda.pl 

13. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 28-94, wojciech.szpakowski@wilis.pg.gda.pl  

14. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG, KH, 18-09, 
michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl  

15. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl  

16. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl  

17. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49, beata.zima@wilis.pg.gda.pl 

18. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK (58) 326 6700 (przedstawiciel 
interesariuszy zewnętrznych) 

Skład osobowy Komisji opublikowano na stronie: 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział - Jakość kształcenia – Skład osobowy 
WKZJK’) 
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1.3. Harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2015/2016 
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. 2014/15. 

WKZJK 21.10.2015 Sprawozdanie na 
posiedzeniu RW i 
zamieszczenie 
Sprawozdania na stronie 
internetowej Wydziału. 

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

Prodziekan ds. 
Kształcenia, WKZJK 

02.12.2015 Dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

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

WKZJK 02.12.2015 Dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

4.  Ocena realizacji zajęć 
dydaktycznych w 
formie seminariów 
dyplomowych 

Prodziekani ds. 
Kształcenia i ds. Studiów, 
Pełnomocnicy Dziekana 
ds. Kierunków Transport 
oraz Geodezja i 
Kartografia, WKZJK 

02.12.2015 Dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

5.  Aktualizacja 
Wydziałowej Księgi 
Jakości Kształcenia 

WKZJK Styczeń 
2016 r.  
oraz 
czerwiec 
2016 r. 

Zamieszczenie Księgi na 
stronie internetowej 
Wydziału. 

6.  Wizytacja Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni 
Technicznych na WILiŚ 

Dziekan  
 
 

26.01.2016 Spotkanie Zespołu 
Komisji Akredytacyjnej z 
przedstawicielami 
WKZJK 

7.  Uczelniane seminarium 
Weryfikacja efektów 
kształcenia 

UKZJK 28.01.2016 Czynny udział czterech 
przedstawicieli WKZJK 

8.  Przegląd procesu 
dyplomowania na 
Wydziale 

Prodziekan ds. 
Kształcenia, Wydz. 
Komisja ds. Prac 
Dyplomowych, WKZJK, 
WRS 

23.03.2016 Dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

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

Prodziekani ds. 
Kształcenia i ds. Studiów 

Marzec 
2015 r. 

Informacja na 
posiedzeniu RW i 
dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

10.  Ocena przebiegu sesji 
egzaminacyjnej w 
semestrze zimowym 

Prodziekani ds. 
Kształcenia i ds. Studiów, 
Pełnomocnicy Dziekana 
ds. Kierunków Transport 
oraz Geodezja i 
Kartografia, WKZJK 

Marzec 
2015 
 oraz  
maj 2015 r. 

Informacja na 
posiedzeniu RW  
i na spotkaniu WKZJK 



Lp. Zadanie Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

11.  Ocena systemu ankiet 
nauczycieli 
akademickich 
wypełnianych przez 
studentów 

Prodziekan ds. 
Kształcenia, WKZJK 

Marzec 
2015 
 oraz  
maj 2015 r. 

Informacja na 
posiedzeniu RW  
i dyskusja na spotkaniu 
WKZJK 

12.  Doskonalenie procesu 
kształcenia - wdrażanie 
KRK na kierunkach 
studiów 

Prodziekani ds. Studiów i 
ds. Kształcenia 

Na bieżąco Informacje na 
posiedzeniach RW i 
dyskusja na spotkaniu 
Komisji Programowej 

13.  Sprawozdanie 
Wydziałowej Komisji 
ZJK z działalności w r.  
ak. 2015/16. 

WKZJK 22.06.2016 Przyjęcie Sprawozdania 
na posiedzeniu RW, 
zamieszczenie go na 
stronie internetowej 
Wydziału. 

14.  Referat na IV 
Uczelnianym 
Seminarium Dzień 
Jakości PG 

Przewodniczący WKZJK 23.06.2016 Przygotowanie i 
wygłoszenie referatu pt. 
Jakość kształcenia w 
zakresie zasad 
dyplomowania 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2015/2016. 

2.1. Liczba odbytych zebrań i informacja o formie ich dokumentowania. 

Tabela 2. 

L. p. Data 
Liczba obecnych 

Podjęta tematyka członków 
komisji 

gości 

1 23.09.2015 11 0 

Redakcja Sprawozdania WKZJK za rok akademicki 
2014/15 (ref. Przewodniczący i Sekretarz WKZJK). 
Dyskusja nad formą oceniania nauczycieli akademickich 
przez studentów – poszukiwanie dróg udoskonalenia 
ankiet oceny NA. 

2 02.12.2015 7  1 

Aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia 
Ankiety studenckie oceniające nauczycieli akademickich 
System Moja PG w procesie dydaktycznym 
Seminaria dyplomowe. 
Procedura nr 12 w Uczelnianym Systemie Zapewnienia 
Jakości Kształcenia 

3 13.01.2016 12 0  

Wizyta Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na 
naszym Wydziale 

Zatwierdzenie Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia 

4 23.03.2016 11  0 

Przygotowanie Sprawozdania WKZJK za rok akademicki 
2015/16 
Ocena jakości kształcenia w zakresie funkcjonowania 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 
(WSZJK) 
Dzień Jakości w PG: przygotowanie referatu 
poświęconego ocenie procesu dyplomowania 



5 18.05.2016 8 0 

Przebieg zimowej sesji egzaminacyjnej – ref. A. Ostojski 
Przebieg zimowej akcji ankietyzacyjnej (ocena nauczycieli 
akademickich przez studentów) – ref. R. Jankowski 
Sprawozdanie Zespołu Oceniającego UKZJK ds. 
funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania 
jakości kształcenia (WSZJK) na wydziałach → 
konieczność aktualizacji Wydziałowej Księgi Jakości 
Kształcenia 
Przygotowanie Sprawozdania WKZJK za rok akademicki 
2015/16 

Uwaga: Protokoły ze spotkań WKZJK są dostępne u Sekretarza Komisji (tel. 18-38). 

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

Skład zespołów roboczych został nieznacznie zmieniony w stosunku do poprzedniego 
roku. Zmiany te wynikały ze zmiany składu Komisji. Zmienili się przedstawiciele studentów 
i doktorantów. Ponadto w konsekwencji zmian struktury Wydziału (powstała nowa Katedra) 
skład Komisji powiększył się o jednego członka. Skład zespołów roboczych opublikowano 
na stronie: 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział - 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: w roku ak. 2015/16 do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski potrzeby 
zmian. 

2.4. Opracowane akty wewnętrzne Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2015/2016. 

− Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 2016 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział - Jakość kształcenia – Księga Jakości 
Kształcenia WILiŚ’) 

− Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok 2014/15 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Wydział - Jakość kształcenia – Sprawozdania 
WKZJK’) 

− Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na 
Wydziale ILiŚ PG 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Dziekanat – Dyplomy - Szczegółowe 
zasady dyplomowania’) 

− Szczegółowe warunki studiowania według indywidualnego programu studiów na 
Wydziale ILiŚ PG  
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Dziekanat – Indywidualny Program 
Studiów’) 

− Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne semestry na Wydziale ILiŚ PG 
http://www.wilis.pg.edu.pl (zakładka: ‘Studenci – Dziekanat – Zasady rejestracji na 
kolejne semestry’) 

2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2015/2016: 

− raport samooceny Wydziału przed wizytą Komisji Akredytacyjnej Uczelni 
Technicznych (w dniach 26-27.01.2016 r.) 
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2.6. Inne działania projakościowe Wydziału uznane za istotne. 

W zakresie rozwoju kadry naukowej w okresie od 01.10.2015 do 31.05.2016: 
• stopień doktora uzyskało pięć osób z Wydziału i trzy osoby spoza Wydziału, 
• stopień doktora habilitowanego uzyskały dwie osoby z Wydziału i jedna osoba spoza 

Wydziału. 
• tytułu profesora nie uzyskała żadna osoba. 

 

W zakresie publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR w okresie od 07.10.2015 
do 31.05.2016 ukazały się 42 publikacje pracowników Wydziału. 

W zakresie projektów badawczych w okresie od 01.10.2015 do 30.06.2016 Wydział 
realizował: 
• pięć międzynarodowych projektów badawczych, 
• 20 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (w tym 

12 realizowanych w konsorcjach). 

W zakresie modernizacji infrastruktury dydaktycznej przeprowadzono remont: 
• 12 pokoi pracowników naukowo-dydaktycznych, 
• 4 pomieszczenia laboratoryjne. 

Prace w komisjach i inne: 
• planowany udział władz Wydziału i przedstawicieli WKZJK w IV 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 wydziałowych Komisjach: programowej, ds. oceny 

nauczycieli akademickich, ds. prac dyplomowych, ds. nagród i odznaczeń, 

Wizytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 

W dniach 26-27.01.2016 r. na Wydziale odbyła się wizytacja Komisji Akredytacyjnej 
Uczelni Technicznych. W piśmie z dnia 22 kwietnia 2016 r. Przewodniczący KAUT 
poinformował, iż prowadzonemu na Wydziale kierunkowi studiów Budownictwo przyznano 
akredytację na okres pięciu lat, czyli na lat akademickie od 2015/16 do 2020/21. 

2.7. Zespół Oceniający Uczelnianej Komisji ZJK ds. prawidłowości realizacji praktyk 
zawodowych na studiach I stopnia spotkał się podczas swojej wizyty na Wydziale ILiŚ z 
Prodziekanem ds. Rozwoju i Współpracy, który w ramach swoich obowiązków koordynuje 
organizację praktyk studenckich i współpracuje w tym zakresie z pięcioma Pełnomocnikami 
Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Zespół Oceniający nie zgłosił krytycznych uwag. 
Realizacja praktyk zawodowych na studiach I stopnia na Wydziale przebiega prawidłowo. 

2.8. W trakcie semestru letniego 2015/16 na Wydziale odbyła się wizyta Zespołu Oceniającego 
UKZJK ds. funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia 
(WSZJK). Jak stwierdzono w raporcie pokontrolnym, Wydział prowadzi działania w 
obszarze jakości kształcenia, a realizowane aktywności w większości obszarów są 
poprawne. Zespół Oceniający zalecił wprowadzenie w trybie natychmiastowym 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  (WSZJK) do Wydziałowej 
Księgi Jakości. Zalecenie to zrealizowano w czerwcu 2016 r., uaktualniając Księgę 
Jakości. 

2.9. Władze Wydziału nie wprowadziły dokumentu „Zasady powoływania i odwoływania oraz 
zakres kompetencji i obowiązków opiekuna roku”. Kolegium dziekańskie uznało, iż 



dotychczas stosowana na Wydziale praktyka powoływania opiekunów roku i określania 
zakresu ich kompetencji jest sprawdzona i nie budzi zastrzeżeń. 

3. Podsumowanie ankietyzacji – frekwencja, wyniki, wnioski. 

3.1. Ankiety oceny nauczyciela akademickiego. 

− semestr zimowy 2015/16 r. ak., sem. VII (dyplomowy): frekwencja 15,56 % 
− semestr zimowy 2015/16 r. ak., pozostałe semestry: frekwencja 10,52 % 

Wobec niskiej frekwencji wyników ankiet nie można traktować jako reprezentatywnych.  

W sytuacji alarmujących wyników ankiet z pracownikiem ocenionym negatywnie 
przeprowadzana jest rozmowa Prodziekana ds. kształcenia oraz kierownika katedry. 
W mijającej kadencji władz Wydziału odbyło się dziesięć rozmów. W semestrze zimowym 
roku akademickiego 2015/16 - jedna  rozmowa. 

3.2. Ankiety oceny przedmiotu/modułu. 

− brak 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

Dalsze doskonalenie procesu dydaktycznego przy zwiększonym indywidualnym zaangażowaniu  

pracowników i studentów w ramach swoich obowiązków oraz w pracach funkcjonujących  

komisji, bez konieczności tworzenia dalszych komisji oraz przy ograniczeniu biurokracji. 

 

 

                                        Przewodniczący Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

 

dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG 


