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1. PREZENTACJA WYDZIAŁU 

1.1 LOKALIZACJA I INFRASTRUKTURA 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zlokalizowany jest  w większości na  

Kampusie  Politechniki  Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.  

Jednostki organizacyjne Wydziału Mechanicznego w całości zajmują budynki: dwa budynki 

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek dawnego Wydziału 

Mechanicznego nr 40 oraz budynek dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa nr 

30), Laboratorium  Maszynowe (budynek nr 15), Budynek Hydromechaniki (budynek nr 11). 

Dodatkowo, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa obejmuje również Centrum 

Badawcze w Iławie (budynki nr 98-102). Jednostki WIMiO umieszczone są też w: Gmachu 

Głównym PG (budynek nr 1), Centrum Nanotechnologii B (budynek nr 18), Pawilonie 

Jugosławiańskim (budynek nr 44) oraz Kuźni (budynek nr 16). 

Całość kampusu z oznaczonymi budynkami Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa jest pokazana na mapie dostępnej na stronie internetowej PG 

(https://campus.pg.edu.pl/)  

 

1.2 HISTORIA 

Na rys historyczny Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa składają się tradycje 

i działalność dwóch nieistniejących już wydziałów – Wydziału Oceanotechniki 

i Okrętownictwa oraz Wydziału Mechanicznego. 

Dnia 6 października 1904 roku rozpoczęła działalność Królewsko – Pruska Wyższa Szkoła 

Techniczna (Königliche Preussische Technische Hochschule) w Gdańsku. Protoplastą 

dawnego Wydziału Mechanicznego był działający w jej ramach Oddział Inżynierii 

Mechanicznej i Elektrotechniki. W 1922 r. na bazie tego Oddziału stworzono Wydział 

Techniki Maszynowej, Techniki Okrętowej i Elektrotechniki. W 1926 r. zmieniono jego 

nazwę na Wydział Budowy Maszyn, Elektrotechniki i Techniki Okrętowej i Lotniczej, 

a w 1938 roku na Wydział Maszynowy.  

Dnia 24 maja 1945 Dekret Krajowej Rady Narodowej usankcjonował utworzenie Politechniki 

Gdańskiej jako polskiej państwowej szkoły akademickiej, a już 22 października 1945 roku 

zainaugurowano zajęcia dydaktyczne na nowo utworzonym Wydziale Mechanicznym. Jego 

pierwszym dziekanem został prof. Karol Taylor. W tym okresie pracę na wydziale podjęło 

wielu znanych profesorów: Maksymilian Tytus Huber, Robert Szewalski, Adolf Polak, 

Mieczysław Dębicki, Edward Geisler, Michał Broszko, Władysław Florjański, Antoni 

Kozłowski, Marian Piątek, Marian Sienkowski, Wiktor Wiśniowski i inni. 

W 1956 roku Wydział Mechaniczny podzielony zostaje na dwa wydziały: Wydział 

Maszynowy – przemianowany w 1965 roku na Wydział Budowy Maszyn oraz Wydział 

Technologii Maszyn, późniejszy Mechaniczny Technologiczny (od 1965 roku), a następnie 

Wydział Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji – okresie 1990- 1991. Dnia 1 stycznia 

https://campus.pg.edu.pl/
https://campus.pg.edu.pl/
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1992 roku nastąpiło połączenie wydziałów i powrót do pierwotnej nazwy – Wydział 

Mechaniczny. 

W 1992 roku w strukturę Wydziału został włączony Oddział Wydziału Mechanicznego 

w Elblągu, który w 1998 roku stał się trzonem nowo utworzonej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu. Współcześnie jej absolwenci mają możliwość dalszej nauki (na 

specjalnościach magisterskich) w Gdańsku. 

Drugą część rysu historycznego obecnego Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa stanowi część historii dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. 

Dawny Wydział OiO swymi tradycjami również sięga roku 1904, kiedy to 6 października 

1904 roku rozpoczęła działalność Królewsko – Pruska Wyższa Szkoła Techniczna 

(Königliche Preussische Technische Hochschule) w Gdańsku, a wśród sześciu powołanych 

wtedy wydziałów znalazł się Wydział Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych. Wraz z 

Dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1945 r. powołano Wydział Budowy 

Okrętów, wchodzącej w skład powojennej Politechniki Gdańskiej, która liczyła ówcześnie 14 

wydziałów. W rys historyczny dawnego Wydziału OiO wpisuje się również Instytut 

Okrętowy (na prawach wydziału), który w 1968 r. przekształcił się z Wydziału Budowy 

Okrętów. W 1990 r. Instytut Okrętowy przekształcił się w Wydział Oceanotechniki 

i Okrętownictwa. 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. z połączenia Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału 

Oceanotechniki i Okrętownictwa powstał Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, 

a na Dziekana nowopowstałego Wydziału wybrany został prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn. 

Zarówno dawny WM, jak i WOiO mogą poszczycić się chlubnym udziałem w rozwój 

Politechniki Gdańskiej. Wydział Mechaniczny zawsze zaliczał się do największych 

wydziałów Politechniki Gdańskiej, a wraz z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa 

znacznie przyczyniły się do jej rozwoju wymiernymi osiągnięciami naukowo-badawczymi 

i wdrożeniowymi. Wielokrotnie profesorowie obu wydziałów pełnili funkcję rektora. 

W przypadku WM byli to: Stanisław Łukasiewicz (1945- 1946), Stanisław Turski (1946- 

1950), Marian Cichy (1978-1981) i Edmund Wittbrodt (1990- 1993 i 1993- 1996), zaś dla 

WOiO byli to: Robert Szewalski (1951-1954), Janusz Staliński (1970-1975), Jerzy Doerffer 

(1981-1984). 

Badania naukowe, prace projektowo-wdrożeniowe i działalność dydaktyczna na Wydziale 

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prowadzone są w ramach czterech instytutów:  

1. Instytut Energii, 

2. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, 

3. Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa, 

4. Instytut Technologii Maszyn i Materiałów. 
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1.3 STATUS 

Wydział  Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej prowadzi 

działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej Politechniki Gdańskiej. 

Zasady działania Wydziału określa ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 208 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz ustawa z 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 

z późn. zm.).  

Wydział kierowany jest zgodnie ze statutem Uczelni przez pochodzące z wyboru organy 

jednoosobowe i kolegialne. Najwyższym organem jednoosobowym Wydziału jest Dziekan, 

a ciałem opiniodawczo- doradczym dziekana Rada Wydziału. Dawny Wydział  Mechaniczny 

uzyskał  kategorię  naukową A, zaś dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 

kategorię B,  zgodnie  z  decyzją Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego nr 406/KAT/2017 

z dnia  30.11.2017. 

 

2. MISJA, STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU 

2.1 MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU 

Misja  Wydziału  Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa opiera się na zapewnieniu 

wszystkim studentom, pracownikom oraz absolwentom równych praw, bez względu na płeć, 

wiek, narodowość i przekonania religijne. Zgodnie z zasadami własnej autonomiczności oraz 

uznając zasadę wolności nauki, słowa i sumienia Wydział współpracuje z instytucjami 

i organizacjami o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym, uznającymi podobne 

wartości, w celu pomnażania i upowszechnienia osiągnięć nauki i techniki. Wydział aktywnie 

uczestniczy w naukowych i dydaktycznych programach wymiany międzynarodowej, 

prowadzi badania naukowe na wysokim, międzynarodowym poziomie, realizuje projekty 

badawcze, rozwojowe i celowe (krajowe i międzynarodowe), kształci na wszystkich 

poziomach nauczania. 

 

2.2 KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU 

W związku z utworzeniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa z dawnego 

Wydziału Mechanicznego oraz dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa planuje 

się wyróżnić cztery główne obszary działalności: 

1. Nauka i Rozwój Kadr 

2. Kształcenie Studentów 

3. Współpraca z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

4. Zarządzanie i Finanse oraz Promocja Wydziału 
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Do obszaru 1. Nauka i Rozwój Kadr zalicza się planowany cel osiągnięcia przez Wydział 

pozycji wiodącej jednostki badawczej w kraju i znaczącej pozycji na arenie 

międzynarodowej. W tym celu wspierany jest rozwój prowadzonych badań w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych. Wśród tych działań wyróżnić można wspieranie projektów 

badawczych i rozwojowych, stałą modernizację infrastruktury badawczej, wspieranie 

zespołów badawczych, systematyczne podnoszenie poziomu naukowego oraz wzmocnienie 

kadrowe Wydziału. Ponadto wyróżnia się działania związane z wspieraniem finansowym 

osiągania stopni i tytułów naukowych przez pracowników Wydziału oraz zwiększenie 

znaczenia kształcenia doktorantów i poziomu finansowania prowadzonych przez nich badań.  

 

Obszar 2. Kształcenie Studentów obejmuje zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez 

zapewnienie ścisłej współpracy z samorządem, wypracowanie modelu kształcenia 

najzdolniejszych studentów, organizację płatnych praktyk kierunkowych oraz rozwijanie form 

stałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ponadto, do obszaru 2. zalicza się 

rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału oraz umiędzynarodowienie studiów, tworzenie 

możliwie najlepszych warunków do uzyskania wiedzy i umiejętności oraz intensyfikację 

działań w obszarze studenckiego ruchu naukowego na Wydziale.  

 

W ramach obszaru 3. Współpraca z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym planuje się 

rozszerzenie zakresu współpracy dydaktycznej i badawczo-rozwojowej z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym poprzez rozwój istniejącej i nawiązanie nowej współpracy 

z jednostkami społeczno-gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi, rozwój istniejącej 

i nawiązanie nowej współpracy dydaktycznej z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi 

oraz stałe wzmacnianie więzi z absolwentami Wydziału.  

 

Obszar 4. Zarządzanie i Finanse oraz Promocja Wydziału ma na celu zwiększenie 

efektywności zarządzania wydziałem poprzez racjonalizację systemu zarządzania, 

racjonalizację struktury, decentralizację zarządzania, zwiększanie udziału społeczności 

akademickiej w zarządzaniu Wydziałem, racjonalizację gospodarowania bazą materialną 

i niematerialną oraz budowanie silnej i rozpoznawalnej marki Wydziału poprzez wdrożenie 

programu promocji. 

 

3. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

3.1 POWOŁANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA (WKZJK) 

Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości        

Kształcenia (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 57/2017/XXIV z dnia 15 marca 2017 r., 

zwaną w dalszej części księgi Uchwałą. 

Decyzją Dziekana Wydziału z dnia 10.11.2021 r. została powołana Wydziałowa Komisja ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (zgodnie z § 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 

57/2017/XXIV z dnia 15 marca 2017 r. dotyczącego wprowadzenia Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej). 
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3.2 ZAKRESY KOMPETENCJI WYDZIAŁOWYCH ORGANÓW DECYZYJNYCH 

W SPRAWACH PROJAKOŚCIOWYCH 

 

Podstawowymi dokumentami regulującymi zakres odpowiedzialności organów 

jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są: 

• ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Konstytucja dla nauki, która 

weszła w życie 1.10.2018 r. 

• Statut Politechniki Gdańskiej. 

Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, 

a także zakres działania komórek administracyjnych określają: 

• Statut Politechniki Gdańskiej, 

• Regulamin organizacyjny, 

• zarządzenia Rektora, 

• zarządzenia Dziekana. 

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa powołano pełnomocnika dziekana ds. 

jakości kształcenia, kierującego działalnością Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia (WKZJK), zadania pełnomocnika dziekana oraz Wydziałowej Komisji ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia określone są w § 6 Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV 

z 15 marca 2017 r. 

 

 

3.3 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa działa Wewnętrzny System 

Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), umożliwiający systematyczne monitorowanie, 

ocenę i doskonalenie realizacji procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach 

studiów wyższych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na 

Wydziale, pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów 

kształcenia. System został wdrożony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz 

zaleceń formułowanych w aktach wewnętrznych PG. 

Celem nadrzędnym WSZJK na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa jest 

podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii 

Wydziału, zbieżnych z wizją rozwoju Politechniki Gdańskiej. Ponadto system, poprzez ciągłe 

doskonalenie, umożliwia realizację zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech 

jakościowych. 

Ogólne cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG 

zostały sformułowane w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 57/2017/XXIV z 15 

marca 2017   r. oraz   w   innych   dokumentach   opracowanych   na Wydziale związanych 

z realizacją misji i strategii rozwoju Wydziału. Zadania Wydziałowej KZJK wymienione są 

w § 6 ww. uchwały. 

Cele szczegółowe WSZJK odnoszą się do czterech podstawowych obszarów aktywności 

Wydziału. Te obszary to: 

A. Kształcenie 

B. Polityka kadrowa 

C. Infrastruktura 

D. Jakość 
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Zapewnianie i doskonalenie jakości procesu kształcenia w każdym z ww. obszarów uzyskuje 

się poprzez: 

Ad A. 

1. Realizację i weryfikację zakładanych efektów kształcenia. 

2. Zapewnienie spójności procesu kształcenia z badaniami naukowymi. 

3. Efektywną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi. 

Ad B. 

1. Monitorowanie stanu kadrowego Wydziału. 

2. Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia i seminaria. 

3. Działania zmierzające do uzyskania najwyższej oceny parametrycznej poprzez właściwy 

dobór kadry i motywację kadry do zwiększania liczby i jakości publikacji oraz projektów 

krajowych i grantów europejskich. 

Ad C. 

1. Zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesu kształcenia i  powiązanych 

procesów na wysokim poziomie. 

2. Monitorowanie stanu infrastruktury dydaktycznej Wydziału, a w szczególności  

laboratoriów dydaktycznych i naukowych. 

      Ad D. 

1. Ciągłe doskonalenie i rozwój WSZJK. 

2. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Wydziale Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa oraz tworzenie trwałych podstaw do umocnienia wysokiej pozycji 

Wydziału na tle innych jednostek uczelni polskich i zagranicznych o zbieżnym do 

Wydziału charakterze. 

3. Kształtowanie w społeczności akademickiej Wydziału postaw projakościowych oraz 

budowanie kultury jakości. 

Wymienione powyżej cele szczegółowe są zbieżne z elementami polityki jakości Wydziału. 

Dla realizacji ww. celów na Wydziale są podejmowane zadania i działania wyszczególnione 

w tabeli 3.3.1. 

Podstawę struktury organizacyjnej WSZJK tworzą: 

• Dziekan i Kolegium Dziekańskie. 

• Rada Wydziału. 

• Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna.  

• Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia. 

• Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

• Pozostali uczestnicy WSZJK: 

− Komisje programowe i inne komisje powołane przez dziekana. 

− Kierownicy studiów doktoranckich i podyplomowych. 

− Pełnomocnicy dziekanów i wydziałowi koordynatorzy. 

− Nauczyciele akademiccy. 

− Jednostki organizacyjne i administracyjne Wydziału. 

− Wydziałowe Rady Studentów i Samorządy Doktorantów. 

− Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych. 

− Interesariusze zewnętrzni. 

Strukturę organizacyjną WSZJK przedstawiono na rys. 3.3.1, zaś schemat funkcjonalny 

systemu na rys. 3.3.2. 
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Lp. Podstawowe działania Realizacja 

działania w 

ramach celu 

szczegółowego 

Termin wykonania, 

zespół/osoba 

odpowiedzialna 

Forma 

przekazania do 

wiadomości 

społeczności PG 

Wnioski, 

doskonalenie i 

ewentualne 

działania 

naprawcze 

1 Ocena rekrutacji na studia I i II 
stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

A.1 Po zakończeniu 
rekrutacji, prodziekan 

ds. kształcenia 

Informacja i 
dyskusja na Radzie 

Wydziału (RW) 

Wnioski dotyczące 
zasad następnej 

rekrutacji i limitu 

przyjęć 

2 Weryfikacja przedmiotowych 
efektów kształcenia, szczególnie w 

odniesieniu do: wyniku analizy 

statystycznego rozkładu ocen 

(ocena wyników zaliczenia sesji), 

praktyki zawodowej, egzaminu 

dyplomowego, zgodnie z 
wytycznymi procedury nr 12 

A.1, A.3 Co semestr, 
dziekan/komisja 

programowa 

Sprawozdanie z 
przebiegu 

weryfikacji. 

Informacja na RW 

Wnioski wynikające 
z weryfikacji, 

podjęte działania 

np. wprowadzenie 

zajęć dodatkowych 

przed zaliczeniem 

danego przedmiotu 

3 Ocena programów kształcenia (w 

tym efektów kształcenia) na danym 

kierunku i poziomie studiów 

wyższych pod kątem zgodności z 

obowiązującymi przepisami 
prawnymi 

A.1, A.2, A.3 W zależności od  

potrzeby/ 
prodziekan 

ds. kształcenia, komisja 

programowa 

Informacja i 

dyskusja na  RW 

Wprowadzenie 

zmian w programie 
kształcenia 

4 Ocena przebiegu   

weryfikacji prac 

dyplomowych i 
projektów 

dyplomowych 
inżynierskich w 

zakresie ochrony 

własności intelektualnej 

A.1 Raz w roku, 

prodziekan/ komisja 

programowa/ 
nauczyciele akademiccy 

Sprawozdanie z 

przebiegu oceny, 

informacja na RW 

Wnioski wynikające 

ze sprawozdania 

5 Ocena efektów uczenia się poza 
systemem studiów wyższych 

A.1 Przed rekrutacją, w 
przypadku wpłynięcia 

wniosku 

Informacja na RW Wnioski dotyczące 
poprawności 

przyjętych efektów 

uczenia się 

6 Ocena prawidłowości 

przyporządkowania kadry 

prowadzącej i wspomagającej 
proces kształcenia w zakresie 

prawidłowości przyporządkowania 

do dyscyplin oraz wymogów 
ustawowych 

B.1 Przed rozpoczęciem 

roku akademickiego na 

danym poziomie 
studiów wyższych, 

dziekan 

Informacja i 

dyskusja na RW 

Działania zaradcze, 

zmiana kadry, 

zmiana profilu 
kształcenia 

7 Prowadzenie kursów i seminariów 

dokształcających nauczycieli 

akademickich w zakresie dydaktyki 
szkoły wyższej 

B.2 W zależności od 

potrzeb, dziekan 

Informacja na RW Wnioski wynikające 

z oceny słuchaczy 

8 Ocena prawidłowości 

wykorzystywania wyników ankiet 

studenckich, doktoranckich 

A.1, D.3 Po zakończeniu 

ankietyzacji, kolegium 

dziekańskie/ kierownik 

zakładu/ kierownik 

studiów doktoranckich 

Informacja i 

dyskusja na RW 

Reakcja władz 

Wydziału na opinie 

negatywne, nagrody 

9 

 

 

 

Ocena infrastruktury dydaktycznej, 
naukowej pod kątem zapewnienia 

właściwych warunków kształcenia, 
badań 

C.1, C.2 Raz w roku, kolegium 
dziekańskie 

Informacja i 
dyskusja na RW 

Wnioski związane z 
uzupełnieniem 

braków 

10 Ocena stopnia dostępności do 

informacji o procesie kształcenia na 

danym kierunku i poziomie studiów 
wyższych, łącznie z rekrutacją 

A.1, D.1, D.2 Raz w roku, kolegium 

dziekańskie 

Wprowadzenie 

informacji na 

stronach 
internetowych, 

tablicach 

ogłoszeniowych 

Działania zaradcze, 

sprawdzanie przez 

studentów, 
pracowników 

Wydziału 

11 Ocena przydatności procedur 

Wydziałowych 

D.1 Raz w roku, kolegium 

dziekańskie, WKZJK 

Sprawozdanie 

WKZJK 

Realizacja 

wniosków 

12 Ustalenie kalendarium działań 

WKZJK na dany rok akademicki 

D.1 Przed rozpoczęciem 

roku akademickiego, 

Sprawozdanie 

WKZJK 

Realizacja 

wniosków 
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kolegium dziekańskie, 

WKZJK 

13 Ocena poprawności zapisów w 
regulacjach wydziałowych 

dotyczących studiów wyższych, 

doktoranckich i podyplomowych 

D.1 W zależności od 
potrzeby, kolegium 

dziekańskie, WKZJK 

Informacja i 
dyskusja na RW 

Wprowadzenie 
zmian w 

regulacjach 

wydziałowych 

14 Ocena studiów doktoranckich, 
przebieg rekrutacji, program 

kształcenia i efekty kształcenia, 

wskaźniki: liczba doktorantów na 
studiach, liczby opiekunów 

(promotorów), ocena Wydziału w 

środowiskowych studiach 
doktoranckich 

A.2 Raz w roku, kierownik 
studiów doktoranckich 

Informacja i 
dyskusja na RW 

Podjęcie 
odpowiednich 

działań 

15 Ocena studiów podyplomowych, 

przebieg rekrutacji, program 
kształcenia, analiza wyników ankiet 

słuchaczy, wskaźniki: liczba 

słuchaczy na studiach 
podyplomowych, sprawność, 

możliwość uzyskiwania uprawnień 

zawodowych,  

A.2, A.3 Raz w roku, kierownik 

studiów 
podyplomowych 

Informacja i 

dyskusja na RW 

Podjęcie 

odpowiednich 
działań 

16 Ocena stopnia realizacji misji i 
strategii, zadań strategicznych 

Wydziału 

B.3, D.3 Raz w roku, kolegium 
dziekańskie, UKZJK 

Informacja i 
dyskusja na RW 

Podjęcie 
odpowiednich 

działań, 
opracowanie 

wskaźników 

poziomu realizacji 
celów i zadań 

17 Monitorowanie minimum 

kadrowego kierunków studiów 

prowadzonych na Wydziale 

B.1 We wrześniu każdego 

roku oraz w przypadku 

spraw nagłych, 

kolegium dziekańskie 

Informacja na 

internetowych 

stronach 

wydziałowych 

Podjęcie 

odpowiednich 

działań w 

przypadku 

niespełnienia 

wymagań prawnych 

18 Monitorowanie stanu osobowego 

kadry zgłoszonej do uprawnień 

akademickich 

B.1 We wrześniu każdego 

roku oraz w przypadku 

spraw nagłych, 
kolegium dziekańskie 

Informacja na 

internetowych 

stronach 
wydziałowych 

Podjęcie 

odpowiednich 

działań w 
przypadku 

niespełnienia 

wymagań prawnych 

19 Analiza wyników monitoringu 
karier zawodowych absolwentów 

Wydziału wykonanego przez Biuro 

Karier PG i MNiSW 

A.3 Raz w roku, kolegium 
dziekańskie 

Informacja i 
dyskusja na RW 

Podjęcie 
odpowiednich 

działań 

20 Coroczne opracowywanie, na bazie 

oceny jakości kształcenia, 

wskaźników i zaleceń do działań 
projakościowych 

D.1, D.2, D.3 Październik/listopad, 

przewodniczący 

WKZJK 

Prezentacja i 

dyskusja na RW 

Podsumowanie 

działań z danego 

roku akademickiego 
w formie zaleceń do 

działań 

projakościowych 

 

 

Zakresy odpowiedzialności poszczególnych jednoosobowych organów, ciał kolegialnych oraz 

interesariuszy Wydziału, związanych z procesem kształcenia i zapewnianiem jakości 

kształcenia, regulują odpowiednie akty prawne, w tym: 

• Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1668 z późn. zm.), 

• Ustawa z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), 

• uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w 

sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 
Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, 

• zarządzenia rektora, 
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• zarządzenia dziekana, 

• indywidualne karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika, 

• decyzje o powołaniu pełnomocników dziekana i wydziałowych     koordynatorów, wraz 

z zakresem ich obowiązków, 

• inne dokumenty. 

 

Funkcjonowanie WSZJK, przedstawione schematycznie na rys. 3.3.2, zapewnia niezbędne 

sprzężenie zwrotne pomiędzy procesem kształcenia a organami jednoosobowymi i ciałami 

kolegialnymi działającymi na Wydziale. 

 

Rys. 3.3.1. Schemat struktury organizacyjnej Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości  

Kształcenia 
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* Pod pojęciem „interesariusze” rozumie się: 

• Komisje programowe i inne komisje powołane przez dziekana. 

• Kierowników studiów doktoranckich i podyplomowych. 

• Pełnomocników dziekanów i wydziałowych koordynatorów. 

• Jednostki organizacyjne i administracyjne Wydziału. 

• Wydziałowe Rady Studentów i Samorządy Doktorantów. 

• Interesariuszy zewnętrznych. 

 

Rys. 3.3.2. Schemat funkcjonalny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

 

3.4 PREZENTACJA POLITYKI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa konsekwentnie dąży do doskonalenia 

jakości kształcenia, poszerzenia i wzbogacenia form oraz kierunków kształcenia oraz 

osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług edukacyjnych. Dążenia te mają 

swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności 

naukowo-badawczej wydziału. 

Podstawowe elementy polityki jakości na Wydziale to: 

• kształcenie studentów na najwyższym poziomie zgodnie z zasadą wolności 

nauki i ciągłego jej rozwoju, 

• podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, 

• monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem, 

• weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów 
kształcenia i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy, 

• rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników 
naukowo- dydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy, 

• powiązanie programów nauczania z prowadzonymi badaniami oraz najnowszymi 
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osiągnięciami nauki i techniki, 

• wprowadzenie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami  
interesariuszy zewnętrznych, 

• zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności 

pedagogicznych kadry dydaktycznej, 

• określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych 

informacji w zapewnieniu jakości kształcenia, 

• angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie 
i doskonalenie 

• umiędzynarodowienie studiów poprzez wprowadzanie atrakcyjnej oferty zajęć 

dydaktycznych w języku angielskim, pozyskiwanie studentów zagranicznych oraz 

uzyskanie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych w zakresie jakości 

kształcenia. 

 

3.5 AKREDYTACJE I CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE 

 

Wydział uzyskał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tabeli 3.4.1. 

 

Tabela 3.5.1. Akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
Kierunek Poziom i forma studiów Numer uchwały 

PKA 

Uzyskana ocena, okres 

przyznania 

Uwagi i zalecenia PKA 

Mechanika i 

Budowa Maszyn 

Profil ogólnoakademicki, 

pierwszy i drugi stopień 
studiów stacjonarnych 

34/2018 Pozytywna, 2023/24 Poziom prowadzonych 

studiów odpowiada w 
pełni przyjętym 

kryteriom jakościowym 

Inżynieria 

Materiałowa 

Profil ogólnoakademicki, 
pierwszy i drugi stopień 

studiów stacjonarnych 

662/2016 Pozytywna od 8.12.2016 do 
2022/2023 

Brak 

Zarządzanie i 

inżynieria 

produkcji 

Profil ogólnoakademicki, 

pierwszy stopień studiów 
stacjonarnych 

663/2016 Pozytywna od 8.12.2016 do 

2022/2023 

Brak 

Mechatronika Profil ogólnoakademicki, 

pierwszy i drugi stopień 
studiów stacjonarnych 

424/2016 Pozytywna od 1.09.2016 do 

2021/2022 

Brak 

Inżynieria 

Mechaniczno-

Medyczna 

Profil ogólnoakademicki, 

pierwszy i drugi stopień 

studiów stacjonarnych 

70/2016 Pozytywna od 3.03.2016 do 

2021/2022 

Brak 

Oceanotechnika Profil ogólnoakademicki, 

pierwszy i drugi stopień 

studiów stacjonarnych 

843/2015 Pozytywna od 22.10.2015 

do 2021/2022 

Brak 

Energetyka Profil ogólnoakademicki, 

pierwszy i drugi stopień 

studiów stacjonarnych 

661/2016 Pozytywna od 8.12.2016 do 

2022/2023 

Brak 

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa posiada międzynarodowy certyfikat nr 

ATB-PL-007/2017 wydany przez International Institute of Welding uznający Ośrodek 

Szkoleniowy pod nazwą Politechnika Gdańska-Zespół Spawalnictwa jako IIW Approved 

Training Body z uprawnieniami do szkolenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników. 
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4. KSZTAŁCENIE I PROCES DYDAKTYCZNY 

4.1 ETYKA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 

Zgodnie z Kodeksem Etyki PG, przyjętym uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19 stycznia 

2011 r. oraz z Kodeksem Etyki Studenta PG, uchwalonym przez SSPG przestrzeganie zasad 

moralnych oraz norm etycznych, zwłaszcza właściwych dla etyki kształcenia akademickiego, 

jest obowiązkiem każdego uczestnika procesu dydaktycznego na wydziale i ma zapewnić 

osiąganie najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa wspiera i propaguje właściwe 

kształtowanie postaw etycznych wśród studentów i pracowników Wydziału poprzez: 

• ujęcie w efektach kształcenia kompetencji społecznych, do których zaliczono m.in. 

świadomość ważności postępowania profesjonalnego i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej oraz rozumienie pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera 

mechanika, między innymi jej konsekwencji społecznych oraz wpływu na stan 

środowiska, 

• ujęcie w obowiązkach pracowników naukowych konieczności znajomości 

i przestrzegania zasad etyki pracy naukowej, a w szczególności dotyczących plagiatu, 
ghost i guest autorship. 

 

4.2 STUDIA WYŻSZE I i II STOPNIA 

 

Obecnie WIMiO kształci na 10 kierunkach na studiach I stopnia: 

• Energetyka (kierunek międzywydziałowy, wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki 

i Automatyki oraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska, również w języku 

angielskim jako Energy Technologies), 

• Inżynieria Materiałowa (kierunek międzywydziałowy, wspólnie z Wydziałem 

Chemicznym oraz Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), 

• Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (kierunek międzyuczelniany, wspólnie 

z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zgodnie z decyzją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-I-01-4002-38/0 i decyzji nr DSW-

101-4002-39/07 z 13 marca 2007r.), 

• Mechanika i Budowa Maszyn (również w języku angielskim jako Design and 

Production Engineering  oraz na studiach niestacjonarnych), 

• Mechatronika, 

• Oceanotechnika, 

• Projektowanie i budowa jachtów, 

• Transport, 

• Transport i Logistyka, 

• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 

oraz na 9 kierunkach na studiach II stopnia: 

• Energetyka (kierunek międzywydziałowy, wspólnie z Wydział Elektrotechniki 

i Automatyki), 

• Inżynieria Materiałowa (kierunek międzywydziałowy, wspólnie z Wydziałem 

Chemicznym oraz Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), 
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• Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (kierunek międzyuczelniany, wspólnie 

z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zgodnie z decyzją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-I-01-4002-38/0 i decyzji nr DSW-

101-4002-39/07 z 13 marca 2007r. ), 

• Inżynieria Morska i Brzegowa (kierunek międzywydziałowy, wspólnie z Wydziałem 

Inżynierii Lądowej i Środowiska), 

• Mechanika i Budowa Maszyn (również w języku angielskim jako International Design 

Engineer oraz na studiach niestacjonarnych), 

• Mechatronika, 

• Oceanotechnika (również w języku angielskim jako Ocean Engineering oraz na 

studiach niestacjonarnych), 

• Technologie Kosmiczne i Satelitarne (kierunek międzywydziałowy, wspólnie 

z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; jedna ze specjalności 

międzynarodowa w języku angielskim jako Engineering and Management of Space 

Systems, wspólnie z Hochschule Bremen, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem 

Morskim w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz specjalistami 

z sektora kosmicznego), 

• Transport i Logistyka. 

 

Wszystkie kierunki studiów na WIMiO należą do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. 

Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 4.2.1. Obliczenia 

sumarycznej liczby godzin w czasie realizacji danego programu studiów wykonano przy 

założeniu, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom programu. 

Tabela 4.2.1. Ogólne informacje o studiach prowadzonych na Wydziale Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa (dane  dla kierunków rozpoczętych od dnia 1 października 

2021 r.) 
Kierunek Profil 

* 
Poziom 

studiów 

I/II 

Forma 

studiów*

* 

Liczba 
semestrów 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba 

specjalności 

Język 

wykładowy 

Uzyskany 

tytuł 

Sumaryczna 

liczba godzin 

Inżynieria 

Mechaniczno-

Medyczna 

O I S 7 210 1 Polski inżynier UM, IiB 

2400 

Inżynieria 

Materiałowa 

O I S 7 210 1 WIMiO/ 
2 WCH/ 

1 WFTiMS 

polski inżynier IMSiB 
2340 

Mechanika i 

Budowa Maszyn 

O I S 7 210 3 polski inżynier TCiP 2385 
KiEP 2385 

TMiM 2385 

Mechanika i 

Budowa Maszyn 

O I NS 7 210 

UCPiAP 
PMRiUN 

TMiMK 

3 polski inżynier UCPiAP 

1457 
PMRiUN 

1457 

TMiMK 
1457 

Mechatronika O I S 7 210 2 polski inżynier RiOB 2377 

SM 2377 

Zarządzanie i 

Inżynieria 

Produkcji 

O I S 7 210 2 polski inżynier OSW 2400 
ZJiP 2400 

Energetyka O I S 7 210 4 
2 WIMiO 

polski inżynier MP 2400 
PSE 2400 

Energetyka 

(studia w jęz. 

ang.) 

O I S 7 210 1 angielski inżynier ET 2340 

Oceanotechnika O I S 7 210 2 polski inżynier BO 2400 

SiUO 2400 



 

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU  

INŻYNIERII MECHANICZNEJ I 

OKRĘTOWNICTWA 

Data: 

2022/02/16 

Strona 17/42 

 
Oceanotechnika O I NS 8 210 2 polski inżynier BO 1560 

SiUO 1560 

Projektowanie i 

Budowa 

Jachtów 

P I S 7 216 0 polski inżynier 2400 

Transport i 

Logistyka 

O I S 7 210 2 polski inżynier STW 2370 

ZLwT 2370 

Oceanotechnika O II S 3 90 2 polski magister 

inżynier 

PiBMSE 

930 

PSiUO 930 

Oceanotechnika O II S 3 94 1 angielski magister 
inżynier 

OE 1050 

Oceanotechnika O II S 4 126 1 angielski magister 

inżynier 

OE 1380 

Oceanotechnika O II NS 3 90 2 polski magister 
inżynier 

PSiUO 558 
IM 558 

Mechanika i 

Budowa Maszyn 

O II S 3 90 4 polski/ 

angielski 

magister 

inżynier 

IDE 930 

TMiSP 930 
TC-P 930 

MwBMiP 

930 

Mechanika i 

Budowa Maszyn 

O II NS 3 90 3 polski magister 
inżynier 

TMiSP 620 
TC-P 620 

MwBMiP 
620 

Energetyka O II S 3 93 4 

2 WIMiO 

polski magister 

inżynier 

EZR 950 

TER 950 

Inżynieria 

Materiałowa 

O II S 3 93 4 
1 WIMiO 

polski magister 
inżynier 

TM 1005 

Inżynieria 

Mechaniczno-

Medyczna 

O II S 3 90 1 polski magister 

inżynier 

NKMiI 930 

Technologie 

Kosmiczne i 

Satelitarne 

O II S 4 93 1 WIMiO 

PG 

1 ETiI PG 
1 AMG 

1 AMWG 

polski magister 

inżynier 

TMiMwIK 

975 

Mechatronika O II S 3 90 2 polski magister 

inżynier 

MSS 930 

PM 930 

Transport i 

Logistyka 

O II S 3 90 2 polski magister 

inżynier 

IST 930 

TW 930 

Inżynieria 

Morska i 

Brzegowa 

O II S 3 95 3 polski magister 

inżynier 

IBiŚ 1020 

MCE 1020 
MKHiE 1020 

O – ogólnoakademicki, P – praktyczny 

** S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne 

Dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów określono: 

• obszar nauki lub obszary nauki (z podziałem procentowym), 

• dyscypliny związane bezpośrednio z kierunkiem i dyscypliny wspomagające, 

• sylwetkę absolwenta, 

• efekty kształcenia, 

• metody weryfikacji efektów kształcenia, 

• karty przedmiotów (sylabusy), 

• programy kształcenia i plany studiów, w tym liczby godzin i liczby punktów ECTS 

realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz liczby 

godzin pracy własnej studenta oszacowane dla poszczególnych przedmiotów, 

modułów kształcenia i całego programu. 

Kierunkowe efekty uczenia się dla prowadzonych od dnia 1 października 2019 roku przez 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa kierunków studiów, zostały określone 

przez Senat PG: 
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1. Inżynieria Mechaniczno-Medyczna - studia I stopnia Uchwała Senatu PG nr 

134/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r., 

2. Mechanika i Budowa Maszyn - studia I Uchwała Senatu PG nr 134/2021/XXV z 16 

czerwca 2021 r., 

3.  Mechatronika - studia I Uchwała Senatu PG nr 134/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r., 

4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia I stopnia Uchwała Senatu PG nr 

134/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r., 

5. Energetyka - studia I Uchwała Senatu PG nr 151/2021/XXV z 22 września 2021 r., 

6. Technologie Kosmiczne i Satelitarne – studia II stopnia uchwałą Senatu nr 

357/2019/XXIV z dnia 23 września 2019 r., 

7. Oceanotechnika Uchwała Senatu PG nr 134/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r., 

8. Transport i Logistyka Uchwała Senatu PG nr 134/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r., 

9. Projektowanie i Budowa Jachtów Uchwała Senatu PG nr 134/2021/XXV z 16 czerwca 

2021 r.. 

 

Programy i plany studiów kierunków prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa opracowane  przez odpowiednią dla danego kierunku Komisję 

Programową zostały uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki 

Gdańskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego na 

posiedzeniach Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. 

Zostały one zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG. Szczegółowe informacje 

o programie kształcenia i planach studiów są opublikowane na stronach internetowych 

https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/regulamin-studiow (studia I i II stopnia). 

 

 

4.3 STUDIA DOKTORANCKIE (STUDIA III STOPNIA) 

Wydział finalizuje prowadzenie studiów doktoranckich (od 2019 roku na PG funkcjonuje 

Szkoła Doktorska) w zakresie następujących dyscyplin naukowych: Budowa i Eksploatacja 

Maszyn oraz Inżynieria Materiałowa. Określono program studiów doktoranckich zawierający: 

• moduł kształcenia obejmujący zajęcia przekazujące wiedzę, 

• moduł kształcenia obejmujący zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności 

dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 

oraz rozwijający kompetencje społeczne, tzw. „soft skills” + języki obce, 

• moduł kształcenia rozwijający umiejętności zawodowe związane z prezentacją badań 

naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki (przygotowujący 
doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym), 

• plan studiów. 

Przedmioty wymienione w programie studiów doktoranckich są obowiązkowe lub obieralne. 

O wyborze przedmiotów obieralnych, związanych z obszarem prowadzonych badań 

naukowych decyduje promotor z doktorantem w oparciu o Plan studiów doktoranckich dla 

poszczególnych lat. Dopuszczalna jest elastyczność w doborze oraz terminie realizacji 

poszczególnych zajęć przez doktoranta, stąd niektóre przedmioty umieszczone są 

jednocześnie w planie I, II i III roku. 

https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/regulamin-studiow
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Szczegółowe informacje o programie i planach studiów doktoranckich są opublikowane na 

stronie internetowej PG (https://pg.edu.pl/dsn/dokumenty-prawne).  

 

4.4 STUDIA PODYPLOMOWE 

 

Wydział prowadzi studia podyplomowe związane z prowadzonymi na Wydział Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa kierunkami studiów. Podstawowe informacje o prowadzonych 

w ostatnich trzech latach studiach podyplomowych zawarto w tabeli 4.4.1. 

Tabela 4.4.1. Podstawowe informacje o studiach podyplomowych prowadzonych na      

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
Nazwa 

studiów 
podyplomowych 

Kierunki 

studiów 

związane z 

zakresem 

studiów 
podyplomowych 

Czas 
trwania 

Cel Instytucje 
współpracujące 

Rodzaj 

współpracy 

Liczba 

słuchaczy* 

 

P             U             

Forma 

potwierdzenia 

uzyskania 

kwalifikacji 

Standardy ISO 

i zarządzanie 

przez jakość 
(TQM) 

Oceanotechnika: 

specjalność 

Zarządzanie i 
Marketing w 

Gospodarce 

Morskiej, 
Transport 

2 sem. Pogłębienie 

wiedzy z zakresu 

nowoczesnych 
metod 

zarządzania 

organizacjami 

PRS, Toka 

Consulting, 

Agencja 
Consultingowa 

Animator, 

iQuelle, Grupa 
Consultingowa 

RID, Zakład 

Systemów 
Jakości i 

Zarządzania, 

BELOGIQ, 

EnMs Polska 

Wykładowcy 

zewnętrzni, 

prowadzący 
firmy lub 

będący ich 
pracownikami 

149 143 Świadectwo 

studiów 

podyplomowych 
po zdaniu 

dodatkowych 

egzaminów. 
Certyfikat 

menager jakości 

Zarządzanie 

projektem w 
gospodarce 

morskiej 

Oceanotechnika:  

specjalność 
Zarządzanie i 

Marketing w 

Gospodarce 
Morskiej, 

Transport 

2 sem. Pogłębienie 

wiedzy z zakresu 
nowoczesnych 

metod 

zarządzania 
projektami w 

gospodarce 

morskiej ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
samodzielnej 

realizacji 
projektu przy 

wykorzystaniu 

metodyki 
PRINCE 2 

PM experts, 

Ulstein Poland 
LTD 

Wykładowcy 

zewnętrzni, 
prowadzący 

firmy lub 

będący ich 
pracownikami 

Brak 

danych, 
pierwsza 

edycja 

studiów 
uruchomiona 
od X 2013 

Świadectwo 

studiów 
podyplomowych, 

po zdaniu 

dodatkowego 
egzaminu 

Certyfikat 

PRINCE 2 
Foundation 

Międzynarodowy 
Inżynier 
Spawalnik 

IWE II, IWE 

III 

Mechanika i 

Budowa 
Maszyn, 

Zarządzanie i 

Inżynieria 
Produkcji, 

Inżynieria 

Materiałowa 

2 sem. Celem studiów 

jest 
przygotowanie do 

egzaminu 

uprawniającego do 
uzyskania 

dyplomu 

Międzynarodowe
go Inżyniera 

Spawalnika 

(IWE) 

Miedzynarodowy 

Instytut 

Spawalnictwa 

(International 
Institute of 

Welding), 

Instytut 
Spawalnictwa w 

Gliwicach 

Nadzór i 
przeprowadzenie 
egzaminów 

przez 

Krajowy 
Ośrodek 

Certyfikacji 

Instytutu 
Spawalnictwa, 

współpraca w 

zakresie 

prowadzenia 
zajęć 
laboratoryjnych 

46 46 Egzaminy 

cząstkowe na 
PG, egzaminy 

końcowe w 

Instytucie 
Spawalnictwa, 

dyplom 

Inżynieria 
Ropy i Gazu 

Oceanotechnika: 

specjalność 
Inżynieria 

Zasobów 

Naturalnych 

2 sem. Przygotowanie 
kadr do pracy na 

wiertni 

Inne wydziały PG, 

Instytuty naukowe 

związane z 

przemysłem ropy i 

gazu: PGNiG, 

AGH 

Prowadzenie: 
wykłady, 

ćwiczenia, 

laboratoria, 
zajecia 

praktyczne na 

wiertni  

42 42 Świadectwo 
studiów 
podyplomowych 

https://pg.edu.pl/dsn/dokumenty-prawne
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P – liczba przyjętych słuchaczy, 

U – liczba słuchaczy, którzy ukończyli studia. 

Dla prowadzonych obecnie studiów podyplomowych określono założenia techniczno- 

organizacyjne oraz ramowy program studiów zawierające: 

• częstotliwość zajęć, 

• warunki uczestnictwa, 

• formę zajęć, 

• formę zaliczenia, 

• podstawę wydania świadectwa, 

• wykaz przedmiotów, wraz z ich treścią, wymiarem godzin i liczbą punków ECTS, 

• opis efektów kształcenia oraz ich odniesienie do poszczególnych przedmiotów, 

• metody weryfikacji efektów kształcenia, 

• wykaz osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych, 

• preliminarz studiów podyplomowych. 

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych 

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III opracowane przez Zespół 

Spawalnictwa zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego, która 

odbyła się dnia 13.02.2013 (uchwała RW  nr 262) i zaakceptowane przez prorektora ds. 

kształcenia PG. 

Szczegółowe informacje o programie i planach studiów podyplomowych prowadzonych na 

Wydziale Mechanicznym są opublikowane na stronie internetowej (https://pg.edu.pl/dzial-

ksztalcenia/studia/studia-podyplomowe-kursy-szkolenia/wykaz- studiow-podyplomowych).  

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych 

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) opracowane przez Zespół Systemów 

Jakości Katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, 

zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, która 

odbyła się dnia 23.10.2012 roku (uchwała RW nr 112/2012 z dnia 23.10.2013 r.) i 

zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG. 

Szczegółowe informacje o programie i planach studiów podyplomowych Standardy ISO 

i zarządzanie przez jakość są opublikowane na stronie internetowej wydziału 

(http://oio.pg.edu.pl/iso).  

 

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych 

Zarządzanie projektem w gospodarce morskiej opracowane przez Zespół Zespół Systemów 

Jakości Katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa 

zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, która 

odbyła się dnia 25.06.2013 roku (uchwała RW nr VI/18 z dnia 25.06.2013 r.) i zaakceptowane 

przez prorektora ds. kształcenia PG. 

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych 

Inżynieria ropy i gazu opracowane przez Zespół Programowy powołany przez Radę 

Wydziału WOiO zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Oceanotechniki 

i Okrętownictwa, która odbyła się dnia 21.01.2013 r. (uchwała RW nr I/8 z dnia 21.01.2013 

r) i zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia na podstawie decyzji Senatu PG z dnia 

21.03.2012 r. 

Szczegółowe informacje o programie i planach studiów podyplomowych Inżynieria ropy 

i gazu są opublikowane na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej 

(http://oio.pg.edu.pl/irig/informacje-ogolne). 

https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studia/studia-podyplomowe-kursy-szkolenia/wykaz-studiow-podyplomowych
https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studia/studia-podyplomowe-kursy-szkolenia/wykaz-studiow-podyplomowych
https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studia/studia-podyplomowe-kursy-szkolenia/wykaz-studiow-podyplomowych
http://oio.pg.edu.pl/iso
http://oio.pg.edu.pl/irig/informacje-ogolne
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5. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

 
Organizacja procesu dydaktycznego na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych 

odbywa się na zasadach zapisanych odpowiednio w: 

• Regulaminie studiów na Politechnice Gdańskiej; 

           https://www.pg.gda.pl/du/regulamin_20062007.html 

• Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej; 

 
           http://www.pg.gda.pl/du/regulamin_20072008_dok.html 

 

• Regulaminie studiów podyplomowych; 

 
           https://pg.edu.pl/documents/10754/0/ZR_17_2019_Regulamin_podyplomowe_kursy_szkolenia 

 

Praktyki studenckie są organizowane zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk 

zawodowych na Politechnice Gdańskiej. Dokument jest dostępny na stronie Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa: 
https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-05/Regulamin%20praktyk%20zawodowych_WIMiO_2021_0.pdf 

 

5.1 REKRUTACJA 

 

Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe, I i II stopnia, na dany rok 

akademicki są zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na 

stronie internetowej PG (https://pg.edu.pl/rekrutacja) – umieszczono tu również zakładki 

z informacjami dotyczącymi m.in.: systemu Rekrutacja, naborów na studia I i II stopnia, 

rekrutacja dla obcokrajowców, wydziałowych komisji rekrutacyjnych, aktualności 

rekrutacyjne, zasady przyjęć, limity przyjęć, wymagane dokumenty, kursy do matury oraz 

kontakty z komisjami rekrutacyjnymi.  

Rekrutacja jest prowadzona przez Centrum Rekrutacyjne na wszystkie prowadzone na PG 

kierunki, zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni. Kandydat składa jedno podanie 

o przyjęcie na studia, w wersji elektronicznej, w którym podaje poziom i formę studiów oraz 

zapisaną w kolejności własnych preferencji listę kierunków studiów. Na stronie internetowej 

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja) 

znajdują się wymagania dotyczące rekrutacji na studia wyższe.  

 

5.2 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Okrętownictwa, na studiach wyższych I i II stopnia są 

prowadzone następujące rodzaje zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 

projekty i seminaria. Wspomniane formy zajęć dydaktycznych prowadzone są na wszystkich 

kierunkach i stopniach studiów realizowanych na WIMiO.  

Wydział prowadzi na studiach wyższych zajęcia dydaktyczne w języku angielskim. Dotyczy 

to specjalności Energy Technologies na kierunku Energetyka studiów stacjonarnych I stopnia, 

International Design Engineer w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na studiach 

niestacjonarnych I i II stopnia, Ocean Engineering w ramach kierunku Oceanotechnika na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, oraz Engineering and Management of 

Space Systems na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne na studiach stacjonarnych II 

https://www.pg.gda.pl/du/regulamin_20062007.html
http://www.pg.gda.pl/du/regulamin_20072008_dok.html
https://pg.edu.pl/documents/10754/0/ZR_17_2019_Regulamin_podyplomowe_kursy_szkolenia
https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-05/Regulamin%20praktyk%20zawodowych_WIMiO_2021_0.pdf
https://pg.edu.pl/rekrutacja
https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja
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stopnia.  

Na WIMiO na studiach doktoranckich prowadzone są zajęcia w formie wykładów i 

seminariów zgodnie z zasadami Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice 

Gdańskiej. Wydział prowadzi na studiach doktoranckich zajęcia w języku polskim 

i angielskim.  

Wydział WIMiO na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie 

wykładów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów.  

 

5.3 REJESTRACJA STUDENTÓW NA KOLEJNE SEMESTRY 

 

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa rejestracja studentów studiów 

wyższych na kolejne semestry odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów na Politechnice 

Gdańskiej. Również rejestracja słuchaczy studiów podyplomowych na kolejne semestry 

odbywa się na tej samej zasadzie.  

Rejestracja doktorantów na kolejne semestry na WIMiO odbywa się na zgodnie z zasadami 

Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.  

 

5.4 PRAKTYKI STUDENCKIE 

 

Praktyki studenckie uregulowane zostały zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 

2/2011 z dnia 28 stycznia 2011r., które wprowadziło Regulamin odbywania praktyk 

zawodowych politechniki Gdańskiej oraz wzór umowy o ich organizację. Na WIMiO 

dodatkowo obowiązują wydziałowe zasady zaliczania praktyk zawodowych, zatwierdzone na 

posiedzeniu Rady Wydziału w formie Regulaminu praktyk zawodowych studentów Wydziału 

Inżynierii Materiałowej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 

(https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-05/Regulamin%20praktyk%20zawodowych_WIMiO_2021_0.pdf)  

Na Wydziale działają pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich, odpowiedzialni za 

realizację praktyk zgodnie z przewidzianymi efektami kształcenia i ustalonym programem 

oraz są upoważnieni do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy, spraw 

związanych z przebiegiem praktyk.  

Praktyki zawodowe są organizowane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

I stopnia i rozliczane po semestrze 6. Organizowane są w okresie wakacji letnich w wymiarze 

4 tygodni (160 godzin pracy w czasie nie krótszym niż 4 tygodnie). Studenci mają możliwość 

wcześniejszego odbycia praktyk po semestrze 2 i 4.  

Celem praktyki zawodowej realizowanej przez studentów Wydziału jest: poznanie 

środowiska pracy, stosowanie wiedzy zdobytej podczas nauki na uczelni do rozwiązywania 

zadań praktycznych, identyfikacja przeznaczenia maszyn i urządzeń produkcyjnych, 

poznanie, posługiwanie się i wykonywanie czynności zawodowych przy pomocy narzędzi, 

przyrządów oraz urządzeń technologicznych, analiza obiegu dokumentów i przepływu 

informacji w przedsiębiorstwie, wykonanie projektu technicznego (konstrukcyjnego, 

technologicznego, organizacyjnego lub biznesowego), zebranie materiałów do pracy 

dyplomowej oraz nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji zawodowych. 

Zaliczenie przedmiotu Praktyka Zawodowa jest warunkiem koniecznym, aby student mógł 

przystąpić do egzaminu inżynierskiego. 
Studenci studiów II stopnia nie mają obowiązkowych praktyk zawodowych, ale mogą je odbyć jako 

indywidualne praktyki dodatkowe.       

 

 

https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-05/Regulamin%20praktyk%20zawodowych_WIMiO_2021_0.pdf
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5.5 PROCES DYPLOMOWANIA 

 

Proces dyplomowania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa regulują 

dokumenty: 

• Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej 

             https://cdn.files.pg.edu.pl/wimio/Dziekanat/Regulamin%20studi%C3%B3w%202021_2022-1.pdf 

• Wydziałowe zasady dyplomowania 

 
             https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-09/Zarzadzenie%20nr%2017.PDF 

 

• Procedura zgłaszania, wybór i zatwierdzanie tematów prac dyplomowych 

 

            https://wimio.pg.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/tematy-prac-dyplomowych 

 

• Regulamin ochronny i korzystania z własności intelektualnej 

 
            https://pg.edu.pl/documents/10754/0/US%20258-2015.pdf 

 

 

5.6 KOŁA NAUKOWE 

 

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa działają koła naukowe, co reguluje 

przepis: 
https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-

03/REGULAMIN%20FUNKCJONOWANIA%20K%C3%93%C5%81%20NAUKOWYCH%20ver.3.0.pdf  

 

Działalność KN opisywana jest przez ich członków na stronie wydziałowej 

https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe  oraz na profilach społecznościowych prowadzonych 

również przez członków KN. Finansowanie działalności KN oparte jest na funduszach 

wydziałowych, uczelnianych, konkursach ministerialnych oraz na sponsorach pozyskiwanych 

przez członków KN.  

 

• Koło Naukowe Spawalników MMA  

https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe/kolo-naukowe-spawalnikow-mma 

Koło Naukowe Spawalników MMA powstało w maju 2016 roku z inicjatywy studentów 

Wydziału Mechanicznego, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procesów 

spajania. Opiekę nad kołem podjął Zespół Inżynierii Spajania (zespół działający w dawnej 

Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania) na czele z dr. hab. inż. Dariuszem Fydrychem, 

prof. uczelni,  który został oficjalnym opiekunem Koła, natomiast prezesem jest Magdalena 

Kozioł. Celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy w zakresie procesów spawalniczych, 

kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów oraz 

popularyzacja nauki i własnych osiągnięć. Zakres działalności obejmuje prace ukierunkowane 

na realizowanie projektów, których wyniki będą stanowiły wkład w rozwój bazy 

dydaktycznej i dorobku naukowego WIMiO oraz będą publikowane w celu popularyzacji 

wiedzy o procesach spawalniczych.  

 

 

https://cdn.files.pg.edu.pl/wimio/Dziekanat/Regulamin%20studi%C3%B3w%202021_2022-1.pdf
https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-09/Zarzadzenie%20nr%2017.PDF
https://wimio.pg.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/tematy-prac-dyplomowych
https://pg.edu.pl/documents/10754/0/US%20258-2015.pdf
https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-03/REGULAMIN%20FUNKCJONOWANIA%20K%C3%93%C5%81%20NAUKOWYCH%20ver.3.0.pdf
https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-03/REGULAMIN%20FUNKCJONOWANIA%20K%C3%93%C5%81%20NAUKOWYCH%20ver.3.0.pdf
https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe
https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe/kolo-naukowe-spawalnikow-mma
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• Korab   https://wimio.pg.edu.pl/korab 

Zostało założone w 1924r i jest jednym z najstarszych kół naukowych w Polsce. Obecny 

dorobek to cztery jednostki napędzane siłą mięśni, które biorą udział w międzynarodowych 

regatach International Waterbike Regatta (IWR) oraz dwie łodzie solarne, biorące udział 

w Dutch Solar Challenge w Holandii lub na zawodach w Monaco.  

 

• Materiały w Medycynie  https://wimio.pg.edu.pl/kn-mwm 

KN ‘Materiały w Medycynie’ stanowi transdyscyplinarne połączenie inżynierii z medycyną. 

Jego głównym celem jest rozwój i modyfikacja biomateriałów oraz implantów. Organizacja ta 

umożliwia członkom doświadczalną pracę w aspekcie wytwarzania oraz badań materiałów do 

zastosowań w terapii zdrowia oraz chirurgii. Jednym z najważniejszych zadań Koła jest 

promocja i szerzenie idei wspólnej pracy inżynierów z lekarzami, natomiast efektem tej pracy 

mają być nowe lub ulepszone rozwiązania, które posłużą przedłużaniu życia ludzkiego. 

Założycielem Koła i pierwszym opiekunem naukowym była dr hab. inż. Beata Świeczko-

Żurek prof. uczelni, natomiast prezesem i obecnym opiekunem naukowym jest dr inż. Marcin 

Wekwejt.  

• Mechanik      https://wimio.pg.edu.pl/kn-mechanik  

Organizacja studencka, która została reaktywowana w czerwcu 1997r. Sam pomysł założenia 

KN „Mechanik” wyszedł z inicjatywy studentów i Rady Wydziału Mechanicznego. Swoją 

działalnością nawiązuje do wieloletniej tradycji naukowego ruchu studenckiego. Prezesem 

koła jest Wojciech Hroboni, a opiekunem naukowym dr inż. Bogdan Ścibiorski.  

 

• PIKSEL      https://oio.pg.edu.pl/piksel  

Koło naukowe ,,PIKSEL’’ powstało w 2009 r. z inicjatywy studentów Wydziału 

Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Celem działalności koła jest 

poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w modelowaniu oraz projektowaniu 3D. 

Wykorzystywanie wiedzy z zakresu wytrzymałości i hydromechaniki. Rozwijanie 

działalności naukowej w ramach wzajemnej współpracy między studentami, doktorantami 

i pracownikami naukowymi oraz innymi ośrodkami badawczymi. Opiekunem jest dr inż. 

Cezary Żrodowski.  

 

• SimLE      https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe/simle  

SimLE powstało w 2013r., celem jest realizacja projektów technicznych. Zadaniem Koła jest 

kreowanie zespołów i wyposażenie ich w środki do rozwiązywania ciekawych problemów 

inżynierskich. To co wyróżnia SimLE to profesjonalne podejście w działaniu – innowacyjne 

projekty często mają charakter wdrożeniowy, m.in. projekt symulatora lotów Skyhawk, czy 

projekt autonomicznego drona powietrznego. Prezesem jest Łukasz Raczkowski, a opiekunem 

naukowym dr inż. Wiktor Sieklicki. 

 

• Synertech    https://oio.pg.edu.pl/synertech  

Powstało w 2013r. na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Celem jest zwiększenie 

aktywności studentów mających ciekawe pomysły na projekt. Opiekunem Koła jest mgr inż. 

https://wimio.pg.edu.pl/korab
https://wimio.pg.edu.pl/kn-mwm
https://wimio.pg.edu.pl/kn-mechanik
https://oio.pg.edu.pl/piksel
https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe/simle
https://oio.pg.edu.pl/synertech
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Damian Jakowski.  

 

• ARMS    https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe/arms                 

  

Koło Naukowe Mechatroniki Stosowanej powstało w 2017 r. z inicjatywy studentów 

kierunku Mechatronika. W swojej działalności Koło skupia się na realizacji projektów z 

zakresu mechatroniki, a zwłaszcza robotyki, automatyki i informatyki. Są to zarówno projekty 

własne, jak i wykonywane we współpracy z innymi kołami, a także powiązane z działalnością 

pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Opiekunem naukowym jest dr. hab. inż. 

Marek Galewski. 
 

 

5.7 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

 

Obsługą procesu dydaktycznego zajmuje się Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa, zlokalizowany w budynku nr 40 na mapie kampusu w pokojach 219-221, 

233 i 235.  

Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania Dziekanatu są umieszczone na stronie 

Wydziału (https://wimio.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/pracownicy-dziekanatu) w zakładce 

Studenci/Dziekanat.   

 

 

6. ZASOBY KADROWE, MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE 

DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
6.1 POLITYKA KADROWA 

 

Do realizacji procesu kształcenia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zatrudnia 

nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Zasady i metody doboru kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału określa Statut PG 

(https://pg.edu.pl/files/2021-02/STATUT%20PG%2010%20luty%202021%20-%20tj.pdf), w którym 

zawarto szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudnienia oraz zwalniania 

pracowników.  

 

Podstawowe elementy polityki kadrowej w zakresie kształtowania jakości dydaktyki na 

Wydziale dotyczą: 

• prawidłowości powierzania nauczycielom akademickim zadań dydaktycznych 

i zgodności tematyki tych zadań z ich specjalnością naukową; 

• okresowej oceny dorobku nauczycieli akademickich; 

• monitorowania jakości procesu dydaktycznego poprzez system hospitacji oraz 

ankietyzacji; 

• stwarzania możliwości podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych poprzez 

system wyjazdów służbowych, np. zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ 

oraz wyjazdy w ramach umów międzynarodowych współpracy bilateralnej. 

https://wimio.pg.edu.pl/kola-naukowe/arms
https://wimio.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/pracownicy-dziekanatu
https://pg.edu.pl/files/2021-02/STATUT%20PG%2010%20luty%202021%20-%20tj.pdf
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Wyżej wymienione zagadnienia są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu 

uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń Rektora oraz Regulaminów zawartych w 

Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej (https://pg.edu.pl/jakosc-

ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia). 

Niezależnie od powyższych działań na WIMiO dokonuje się analizy kadry pod kątem jakości 

prowadzonej dydaktyki na posiedzeniu Rady Wydziału. 

Działania projakościowe w zakresie kadry na WIMiO to: 

• ocena kadry przez Wydziałową Komisję Oceniającą; 

• podział środków DS. pomiędzy Instytuty z uwzględnieniem liczby i jakości 

publikacji; 

• udział pracowników w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach zewnętrznych; 

• postępy prac naukowych nauczycieli akademickich i doktorantów są cyklicznie 

monitorowane dzięki wdrożonemu przez PG systemowi mojaPG. W Instytutach 

organizowane są regularnie seminaria naukowe, podczas których pracownicy 

i doktoranci na bieżąco prezentują wyniki swojej działalności naukowej. 

W ramach polityki kadrowej WIMiO regularnie podejmuje działania mające na celu 

motywowanie nauczycieli akademickich do rozwoju naukowego. Polegają one m.in. na 

obniżaniu pensum dydaktycznego pracownikom naukowo-dydaktycznym realizującym 

projekty grantowe, projekty wdrożeniowe lub bardzo aktywnie publikującym w uznanych 

czasopismach naukowych. Dodatkowo kadra naukowo-dydaktyczna WIMiO systematycznie 

podnosi swoje umiejętności w ramach uczestnictwa w różnego rodzaju programach 

szkoleniowych organizowanych przez Wydział lub Uczelnię. W ich ramach podnoszone są 

kompetencje kadry w zakresie dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych 

oraz atrakcyjności kształcenia. Realizowane są szkolenia m.in. z zakresu nowoczesnych 

metod wizualizacji danych, tworzenia atrakcyjnych prezentacji, obsługi oprogramowania do 

tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych, czy 

podnoszenia stopnia praktyczności realizowanych zajęć.  

 

6.2 POLITYKA FINANSOWA 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prowadzi politykę finansową 

zapewniającą stabilność jej rozwoju zgodnie z polityką finansową uczelni, sformułowaną w 

Statucie PG (https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/statut) oraz w Uczelnianej Księdze Jakości 

Kształcenia Politechniki Gdańskiej (https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-

ksztalcenia). 

Na WIMiO stosowane są następujące formy finansowania, premiujące osiąganie zakładanych 

efektów projakościowych: 

• podział środków DS. pomiędzy Zakłady funkcjonujące w Instytutach 

z uwzględnieniem liczby i jakości publikacji; 

• przyznawanie środków BW dla młodych naukowców i doktorantów; 

• przyznawanie nagród naukowych i dydaktycznych Rektora i Dziekana. 

Problematyka polityki finansowej Wydziału jest co najmniej raz do roku prezentowana na 

Radzie Wydziału.  

 

https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia
https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/statut
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia
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6.3 INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA 

 

Infrastruktura Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stanowi część 

politechnicznej infrastruktury dydaktycznej przedstawionej w Uczelnianej Księdze Jakości 

Kształcenia Politechniki Gdańskiej (https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-

ksztalcenia). 

Wydział dysponuje powierzchnią całkowitą 22890 m2 , w tym: laboratoria dydaktyczno-

badawcze 8528 m2, laboratoria dydaktyczne 7975,32 m2, sale wykładowe, seminaryjne, 

dydaktyczne 4532,45 m2 (w tym audytoria 783,94 m2). Wydział obecnie administruje 

6 obiektami, w tym 4 dużymi budynkami dydaktyczno-badawczymi, oznaczonymi w 

strukturze PG jako WIMiO_WM A (nr 40), WIMiO_WOiO (nr 30), WIMiO_WM B (nr 15) 

i CNB (nr 18).  

Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią m.in.: 4 aule wyposażone w sprzęt komputerowy 

i multimedialny oraz pełne systemy nagłaśniające mające odpowiednio: 260, 115, 249 i 246 

miejsc, duże sale wykładowe z wyposażeniem  multimedialnym mające w sumie ponad 1230 

miejsc, liczne sale ćwiczeniowe i seminaryjne. 

Uzupełnieniem infrastruktury dydaktycznej i badawczej są liczne laboratoria: 

• laboratoria komputerowe ogólnego przeznaczenia; 

• laboratorium pomiarów cieplnych i przepływowych; 

• laboratorium badania urządzeń energetycznych; 

• laboratorium modelowania procesów konwersji energii; 

• laboratorium komputerowe ANSYS CFD; 

• laboratorium ekoinżynierii; 

• laboratorium urządzeń przemysłu spożywczego; 

• laboratorium mikroskopii świetlnej; 

• laboratorium mikroskopii elektronowej; 

• laboratorium preparatyki metali; 

• laboratorium materiałoznawstwa i technologii materiałowych; 

• laboratorium badań materiałowych; 

• laboratorium procesów degradacji; 

• laboratorium biomateriałów Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze; 

• laboratorium biomateriałów i biokompozytów; 

• laboratorium obróbki laserowej; 

• laboratorium metalurgii proszków; 

• laboratorium technologii spawania; 

• laboratorium kontroli połączeń spawanych; 

• laboratorium odlewnictwa; 

• laboratorium obróbki plastycznej; 

• laboratorium ciecia i napawania; 

• laboratorium konstrukcji i eksploatacji maszyn im. inż. B. Niemkiewicza; 

• laboratorium badań pojazdów; 

• laboratorium robotyki; 

https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia
https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/ksiegi-jakosci-ksztalcenia
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• laboratorium robotyki medycznej i mobilnej; 

• laboratorium wytrzymałości materiałów; 

• laboratorium dynamiki maszyn; 

• laboratorium automatyki; 

• laboratorium dydaktyczne hydrauliki; 

• laboratorium mechatroniki; 

• laboratorium dydaktyczne pneumatyki; 

• laboratorium obrabiarek i procesów technologicznych; 

• laboratorium elastycznych systemów produkcyjnych; 

• laboratorium komputerowo wspomaganego projektowania procesów produkcyjnych; 

• laboratorium metrologii; 

• laboratorium przetworników do pomiarów dynamicznych; 

• laboratorium inżynierii warstwy wierzchniej; 

• laboratorium przetwórstwa tworzyw polimerowych; 

• laboratorium szybkiego prototypowania – Rapid Prototyping; 

• laboratorium hydromechaniki okrętu – basen modelowy; 

• laboratorium konstrukcji oceanotechnicznych; 

• laboratorium maszyn i systemów okrętowych; 

• laboratorium techniki głębinowej – budowa i serwis pojazdów podwodnych; 

• laboratorium paliw i smarów; 

• centrum badawcze w Iławie; 

• laboratoria komputerowe. 

 

Do infrastruktury Wydziału służącej realizacji zajęć oraz działalności naukowej można 

zaliczyć również Bibliotekę Politechniki Gdańskiej, a w szczególności jej dwie 

specjalistyczne filie znajdujące się w budynkach WIMiO_WM A oraz WIMiO_WOiO. 

Uzupełnieniem infrastruktury jest Wydziałowa Sieć Komputerowa doprowadzana praktycznie 

do wszystkich sal i gabinetów w budynkach Wydziału oraz sieć bezprzewodowa WiFi 

Eduroam pokrywająca swym zasięgiem całość terenu WIMiO.  

 

 

7. BADANIA NAUKOWE 
 

7.1 POWIĄZANIE BADAŃ Z OFERTĄ KSZTAŁCENIA 

 

Badania naukowe prowadzone na Wydziale łączą ze sobą 2 dziedziny: nauki inżynieryjno-

techniczne ( 4 dyscypliny naukowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria 

materiałowa, inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;) oraz 

nauki ścisłe i przyrodnicze (dyscyplina nauki fizyczne). Wśród wymienionych dyscyplin 

wiodącą jest inżynieria materiałowa. Wydział prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów 

powiązanych z obecnymi dyscyplinami m.in. z zakresu mechaniki i budowy maszyn, 

oceanotechniki, mechatroniki, transportu i logistyki, energetyki oraz zarządzani i inżynierii 

produkcji.  
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Zaistniały podział był wynikiem zmiany profilu uczelni i uzyskania pod koniec 2019 r. przez 

Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej w programie MNiSW „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia badawcza”. Dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania powstały 

Centra Naukowe i Badawczo-Wdrożeniowe w ramach których działają pracownicy wydziału: 

• Centrum BioTechMed, 

• Centrum EkoTech, 

• Centrum Materiałów Przyszłości, 

• Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. 

Przez cały okres trwania programu IDUB wydział planuje nałożyć nacisk na rozwój naukowy, 

wdrażanie innowacji, zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie naukowym jak 

i dydaktycznym (zastosowanie nowoczesnych form zajęć, wspierania zainteresowań 

studentów poprzez wsparcie kół naukowych oraz udział w realizacji badań naukowych, 

udoskonalenie współpracy z przemysłem) i realizowanie działań wnikających ze statutu. 

Przewiduje się dostosowanie aktualnej oferty dydaktycznej do zapotrzebowania rynku oraz 

prac naukowo-badawczych, dzięki którym wyniki wspomogą treści programowe, a zakupiona 

aparatura zasili dydaktyczne stanowiska laboratoryjne. Istotnymi aspektami łączenia części 

naukowej z dydaktyką poprzez efekty uczenia się są: aktywne zaangażowanie studentów 

wszystkich stopni do bezpośredniego udziału w zespołach realizujących projekty badawcze 

oraz wypracowanie modelu kształcenia najzdolniejszych studentów poprzez indywidualizację 

toku kształcenia. Dzięki możliwości intensyfikacji udziału w część naukowo-badawczej 

studenci na wszystkich stopniach kształcenia będą zyskiwać coraz większą wiedze 

i umiejętność, aby stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pacy. Otwartość wydziału 

pozwoli na modyfikacje wraz z implementacją dodatkowych form kształcenia (technik oraz 

zakresu dydaktycznego), aby zwiększyć konkurencyjność i atrakcyjność kierunków studiów. 

Prace kwalifikacyjne (projekty inżynierskie oraz prace magisterskie, rozprawy doktorskie) są 

często powiązane z prowadzonymi badaniami, zaś uzyskane wyniki (również publikowane) są 

wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Doktoranci mają możliwość wykorzystania w 

procesie dydaktycznym swojej wiedzy oraz kompetencji, nabytych w trakcie realizacji pracy 

doktorskiej. 

Stanowiska wykorzystywane do badań podstawowych lub szczegółowych 

i charakterystycznych dla wybranych typów urządzeń wykorzystywane są w poszczególnych 

Instytutach WIMiO do celów dydaktycznych na różnych poziomach kształcenia. Spośród 

specyficznych dla Wydziału powiązań badań z procesem kształcenia można wymienić kilka 

zagadnień: 

• badania dotyczące wymienników ciepła zaworów, cyklonów, filtrów, ogniw 

fotowoltaicznych; 

• badania własności wytrzymałościowych i mechanizmów niszczenia materiałów, 

• badania własności wytrzymałościowych, technologii wytwarzania i mechanizmów 

niszczenia materiałów kompozytowych z zastosowaniem mikroskopii optycznej i 

elektronowej; 

• badania dotyczące technologii łączenia materiałów (spawania, zgrzewania) oraz 

osadzania nowych warstw; 
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• badania trwałości łożysk ślizgowych, badania zmęczeniowe panwi i tulei 

łożyskowych; 

• badania tribologiczne bezsmarowych materiałów łożyskowych; 

• badania dotyczące sterowania maszyn i robotów, hydraulika i pneumatyka; 

• badania z zakresu technologii maszyn oraz technik wytwarzania (szybkie 

prototypowanie); 

• badania dotyczące własności dynamicznych i analizy modalnej; 

• badania dotyczące uzyskania rozwiązania zagadnień naukowych z zakresu 

projektowania i hydromechaniki obiektów pływających (mechaniki i wytrzymałości, 

inżynierii materiałowej, technologii ich budowy, konstrukcji, energetyki systemów 

napędowych, specjalistycznych maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie 

obiektów pływających,  

• badania wybranych zagadnień automatyki, informatyki i elektroniki. 

Specyfika badań naukowych prowadzonych na Wydziale, w odróżnieniu od innych 

kierunków i placówek badawczych, wynika z właściwości fizycznych i przyrodniczych 

środowiska morskiego oraz międzynarodowych uwarunkowań (np. konwencji, przepisów itp.) 

w zakresie bezpieczeństwa życia i ładunku, ochrony środowiska oraz warunków 

ekonomicznych w gospodarce morskiej. 

Należy także dodać, że w trakcie realizacji prac inżynierskich oraz magisterskich 

wykorzystywane są najnowsze techniki numeryczne wykorzystywane do modelowania 

i analiz wytrzymałościowych, zagadnień cieplno-przepływowych oraz projektowania procesu 

wytwarzania 

Realizowana przez Wydział tematyka naukowo-badawcza przyczynia się do rozwoju dziedzin 

oraz wybranych dyscyplin naukowych oraz 11 kierunków studiów. Przykładem mogą być 

wydane publikacje (https://mostwiedzy.pl/pl/).  

 

7.2 UDZIAŁ DOKTORANTÓW I STUDENTÓW W PROWADZONYCH 

BADANIACH 

 

Studenci i doktoranci mają możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych na 

Wydziale i stosownie do swoich kompetencji i poziomu studiów, mogą realizować różne 

zadania. W szczególności, doktoranci realizujący rozprawy doktorskie, nabywają kompetencji 

badawczych w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Prace doktorskie realizowane są w 

zakresie tematyki wymienionej w poprzednim punkcie, wykorzystując bazę laboratoryjną 

i stanowiska badawcze dostępne w poszczególnych Instytutach/Zakładach Wydziału.  

Realizacja prac i możliwość wykorzystania aparatury pomiarowej najczęściej związana jest 

z realizacją badań finansowanych w projektach badawczych. Studenci studiów I i II stopnia 

mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w badaniach naukowych realizowanych przez 

zespoły badawcze na Wydziale, uczestnictwo w pracach zleconych lub też uczestnictwo w 

projektach realizowanych przez działające na Wydziale Koła Naukowe. Wspólnie 

z pracownikami Wydziału przygotowują artykuły naukowe i zgłoszenia na konferencję 

naukowe. Ponadto Wydział wspiera rozwój młodej kadry poprzez różnego rodzaju wsparcie 

https://mostwiedzy.pl/pl/
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finansowe takie jak stypendia, fundusze badawcze oraz konkursy grantowe w ramach 

programów IDUB. Na wydziale jest zlokalizowanych 75 laboratoriów badawczo-

dydaktycznych oraz 16 zespołów badawczych. 

Istotną formą wykorzystania w procesie kształcenia wyników badań naukowych 

prowadzonych na Wydziale jest realizacja prac dyplomowych na studiach I i II stopnia 

w tematyce zgłaszanej przez interesariuszy zewnętrznych (prace badawczo-usługowe zlecane 

przez przedsiębiorców), jak też interesariuszy wewnętrznych (projekty naukowo-badawcze 

NCN, NCBiR i inne). 

Uczelnia i Wydział zapewnia pełną swobodę i wsparcie dla twórczej pracy naukowej 

studentów PG, w tym doktorantów, którzy mają prawo uczestniczyć w kołach naukowych 

działających w obrębie Uczelni (https://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci/dzialalnosc/kola-i-

organizacje?organization_subtype=2&faculty=&action=&p_p_id=1_WAR_espeoproxyportlet).  

Efektem udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych jest autorstwo lub 

współautorstwo publikacji i patentów z afiliacją Politechniki Gdańskiej, wspierane przez 

system motywacyjny w postaci różnorodnych stypendiów, w przyznaniu których decydujące 

znaczenie mają mierzalne wyniki pracy naukowej. 

 

8. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW 

 

8.1 INTERNACJONALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 

 

Politechnika Gdańska od wielu lat intensyfikuje działania w zakresie internacjonalizacji 

czyniąc ten zakres jednym ze strategicznych. Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Oceanotechniki aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz internacjonalizacji 

z uwzględnieniem internacjonalizacji na odległość. Jednymi z ważniejszych celów 

strategicznych procesu internacjonalizacji są: 

• Mobilność studentów i pracowników,  

• Dążenie do maksymalnego wykorzystanie możliwość jakie są oferowane przez 

programy krajowe jak i zagraniczne celem ponoszenia kwalifikacji pracowników 

i studentów PG, nawiązania nowych stosunków partnerskich oraz analizowania 

potencjału badawczego; 

• tworzenie wspólnych programów edukacyjnych typu joint, dual degree  wielokrotnej 

kwalifikacji w oparciu o programu UE oraz inne źródła finansowania. 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oferuje pełne kształcenie na poziomie 

magisterskim w ramach kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, w specjalności 

International Design Engineer, prowadzonej wspólnie z uczelniami w Szwecji i Niemczech, 

Energetyka (Energy Technologies). Oferuje także od roku akad. 2013/2014 pełne kształcenie 

anglojęzyczne w semestrze 2 poziomu magisterskiego, bazujące na przedmiotach kierunków 

Inżynieria Materiałowa oraz Fizyka Techniczna, jak też Mechanika i Budowa Maszyn, 

specjalność International Design Engineer; wykłady prowadzą m.in. profesorowie 

z Technische Universität Dresden oraz Chalmers University of Technology.  

 

https://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci/dzialalnosc/kola-i-organizacje?organization_subtype=2&faculty=&action=&p_p_id=1_WAR_espeoproxyportlet
https://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci/dzialalnosc/kola-i-organizacje?organization_subtype=2&faculty=&action=&p_p_id=1_WAR_espeoproxyportlet
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Na PG w języku angielskim studiują zarówno studenci polscy, jak i obcokrajowcy. W ciągu 

ostatnich 10 lat liczba obcokrajowców stopniowo zwiększa się.  

Internacjonalizacja dydaktyki na PG obejmuje również rozszerzenie oferty zajęć 

prowadzonych w języku obcym i prowadzenie zajęć przez profesorów wizytujących. Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa mocno zaangażował się w realizację tego celu 

korzystając z funduszy Rektorskich, funduszy Statutowych oraz projektu „Zintegrowany 

Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17) – wydział zatrudnił 

w latach 2018-2022 blisko 20 profesorów zagranicznych do przeprowadzenia zajęć. 

Studenci zagraniczni wspierani są również przez organizacje studenckie, przede wszystkim 

przez istniejący od wielu już lat ESN (Erasmus Student Network). 

 

8.2 PODWÓJNE DYPLOMOWANIE I UMOWY O WYMIANĘ 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oferuje możliwość odbycia studiów 

zakończonych uzyskaniem podwójnego dyplomu, jak również wyjazdy na uczelnie 

zagraniczne w ramach umów o wymianę studencką. Ofertę tę stale stara się powiększać.  

 

8.3 PROGRAMY I MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa jest aktywnym uczestnikiem programów 

wymiany międzynarodowej i krajowej. Podstawą realizacji tych wymian są konkretne typy 

umów zawierane we współpracy z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej 

(jest to jednostka odpowiedzialna za administracyjne wsparcie procesu zawiązywania umów). 

Podstawowymi typami zawieranych porozumień są: 

• umowy ramowe (tzw. Memorandum of Understanding),  

• umowy bilateralne w ramach projektów edukacyjnych; 

• umowy o podwójnym dyplomowaniu; 

• współpracy bilateralnej w ramach programów edukacyjnych, a wśród nich dominują 

umowy programu Erasmus+ (KA103 oraz KA107). 

Student może odbyć część studiów na innym wydziale PG lub uczelni krajowej (Program 

MOSTECH – który ze względu na aktualny stan epidemiologiczny jest programem 

zawieszonym na rok 2020/21) i zagranicznej.  

W ramach programu Erasmus+ WIMiO w 2021 roku uczestniczył w dwóch projektach: 

Mobilność z krajami programu (KA103) oraz Mobilność z krajami partnerskimi (KA107). Od 

roku akademickiego 2018/2019 współpraca została rozszerzona o Chiny. Corocznie 

w wymianie międzynarodowej z uczelniami europejskimi bierze udział ok. 10 studentów Od 

roku 2019 wyjeżdżających studentów w ramach programu Erasmus+ było 42 z 22 uczelni zaś 

przyjeżdżających 111 z 41 uczelni Za prawidłową realizację wymiany międzynarodowej 

odpowiadają Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus: dr inż. Krzysztof 

Krzysztofowicz oraz dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, współpracujący z Koordynatorem 
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Uczelnianym i z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, prowadzącym 

merytoryczną i organizacyjną obsługę programów wymiany studentów, doktorantów i kadry. 

Zaliczanie semestrów studentom uczestniczącym w programach wymiany krajowej 

i zagranicznej odbywa się w ramach systemu ECTS. Wydział Mechaniczny uczestniczy 

obecnie w programie międzynarodowym Erasmus. Wydział ma podpisane 78 umów 

z uczelniami zagranicznymi. Wszystkie dane dotyczące uczelni, ich siedziby oraz lokalnego 

koordynatora wymiany z daną uczelnią znajdują się w zakładce Mobilność Międzynarodowa 

na stronie sieciowej Politechniki Gdańskiej.  

Dodatkowo Wydział uczestniczy w następujących projektach : 

• Space BriGade - Utworzenie i prowadzenie wspólnych studiów drugiego stopnia 

w zakresie Technologii Kosmicznych w Gdańsku i Bremie. Program NAWA 

• Międzynarodowy Program Edukacyjny. ALLcute - Aktywna społeczność edukacyjna dla 

techników i inżynierów podnoszących umiejętności. Erasmus + 

• Międzynarodowy Program Edukacyjny. E-TECH - Kompleksowy projekt dotyczący 

umiejętności nauczania na odległość i zasobów multimedialnych dla uczelni technicznych 

w Europie. Erasmus + 

• Międzynarodowy Program Badawczy. Zastosowanie hybrydowego napędu CRP-POD na 

statku ULCS. ERA-NET COFUND 

• Międzynarodowy Program Badawczy. Ulepszenie systemu etykietowania opon UE w 

zakresie hałasu i oporów toczenia. Fundusze norweskie i EOG - Program Badania 

Stosowane.  

 

9.WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE 

 

9.1 OPIEKA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 

Opiekę nad działalnością Wydziału w obszarze kształcenia zapewnia Prodziekan ds. 

kształcenia. Do jego zadań należą m.in. współpraca z Wydziałową Radą Studentów. 

Badaniami naukowymi i działalnością naukową zajmuje się Prodziekan ds. nauki. 

Studenci i doktoranci mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia w następujących 

formach: 

• opieki naukowej i dydaktycznej, 

• dostępu do biblioteki Uczelni, 

• pomocy materialnej, 

• wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, 

• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, 

• pomocy psychologicznej. 

Natomiast, słuchacze studiów podyplomowych mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia 

w postaci: 

• dostępu do bibliotek uczelni, 

• dostępu do infrastruktury dydaktyczno-naukowej Wydziału, 

• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. 
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9.2 POMOC MATERIALNA 

 

Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci 

i doktoranci kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych i mogą się ubiegać o 

pomoc materialną zgodnie z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów PG. 

Pomoc materialna udzielana jest w formie stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium 

rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium 

dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc 

materialną są udostępnione na stronie internetowej (https://pg.edu.pl/dss/stypendia).  

Stypendium socjalne  

Stypendium socjalne, może być przyznane studentowi/doktorantowi będącemu w trudnej 

sytuacji materialnej, na podstawie złożonego wniosku. Stypendium przyznawane jest na okres 

semestru, na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

rodziny studenta. 

Zasady przyznawania stypendium socjalnego reguluje: „Regulamin przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej”. 

Listę wymaganych dokumentów, które student/doktorant jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku o stypendium socjalne reguluje Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, 

Dokumentowanie dochodu.  

Zasady ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta do ubiegania się 

o stypendium socjalne reguluje: Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, Ustalanie dochodu. 

Zasady wyznaczania wysokości stypendium materialnego określa Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych 

doktorantów 

Począwszy od II roku studiów student może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce. 

Stypendium to może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie 

przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku, uzyskując wysoką średnią ocen 

oraz spełnił inne wymogi zaliczenia roku ustalone przez władze wydziału (np. praktyki). 

Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył 

wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku oraz osiągnął wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium 

rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest: 

1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady 

stopnia centralnego; 

2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie. 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może się również ubiegać student 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeśli rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu 

roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

https://pg.edu.pl/dss/stypendia
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Wysokość stypendiów określona jest w Załączniku Nr 4 do Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Ustalanie 

kwot stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Zasady przyznawania stypendiów określono w Załączniku Nr 4 do Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Zasady 

przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium jest zawarty w Załączniku Nr 8 do Regulaminu 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki 

Gdańskiej. Wzory wniosków oraz druków. 

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich 

przyznawane jest doktorantom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Na drugim roku i w kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantom, 

którzy uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej, wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje się na podstawie punktacji określonej 

w Załączniku Nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom 

i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Wyznaczanie punktacji do stypendium dla najlepszych 

doktorantów. 

Kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów wyznaczane są na podstawie Załącznika nr 7 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom 

Politechniki Gdańskiej Ustalanie kwot stypendium dla najlepszych doktorantów. 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi na 

podstawie wniosku złożonego w terminie określonym w Regulaminie przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Student do 

podania musi dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest 

uzależniona od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana przez Uczelnianą Komisję 

Stypendialną, w uzgodnieniu z rektorem.  

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia 

następujące warunki:  

• zaliczył kolejny rok studiów;  

• nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów chyba, że niezaliczenie 

roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;  

• posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową;  

• uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50.  

Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się między innymi pracę w kole 

naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową 

z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, udział 

w konferencjach naukowych, studia równoległe na drugim kierunku studiów itp. 
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Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia 

następujące warunki:  

• zaliczył kolejny rok studiów;  

• nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów chyba, że niezaliczenie 

roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;  

• uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy 

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  

Za wysoki wynik sportowy uważa się: udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub 

igrzyskach paraolimpijskich; zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w 

mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach 

świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób 

niepełnosprawnych; zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca 

w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych. 

Zapomoga losowa 

Zapomoga losowa jest przyznawana studentom i doktorantom, którzy z przyczyn losowych 

znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga przyznawana jest na 

podstawie wniosku złożonego przez studenta/doktoranta, zawierającego dokumenty 

potwierdzające zdarzenie losowe, które spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji 

materialnej studenta lub doktoranta. Wysokość zapomóg losowych ustala Uczelniana Komisja 

Stypendialna w uzgodnieniu z rektorem. 

Zasady udzielania zapomogi losowej określone są w Regulaminie przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. 

Dodatkowo, koła naukowe, organizacje studenckie zarejestrowane przez Rektora PG i organy 

Samorządu Studenckiego PG mogą ubiegać się o finansowanie z budżetu SSPG. Wnioski są 

składane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Finansowania w systemie eSSPG 

(https://e.sspg.pl), a zasady ubiegania się są opisane na stronie (https://samorzad.pg.edu.pl/zasady-

dofinansowania).  

Możliwe jest też przyznawanie stypendiów innych niż wymienione powyżej, np. stypendiów 

ufundowanych przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Odbywa się to na podstawie innych szczegółowych uregulowań prawnych. 

 

9.3  WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych jest koordynowane na poziomie uczelnianym poprzez 

pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Osoby dotknięte jakąkolwiek formą 

niepełnosprawności są pełnoprawnymi uczestnikami wspólnoty akademickiej. Aby dopomóc 

osobom niepełnosprawnym w usuwaniu wszelkich barier codziennego funkcjonowania, 

Uczelnia wdrożyła szereg mechanizmów wychodzących naprzeciw ich problemom. Powstała 

dedykowana strona internetowa umożliwiająca studentom i doktorantom niepełnosprawnym 

dostęp do potrzebnych im informacji (https://pg.edu.pl/niepelnosprawnosc). 

Na podstawie zapisów w odpowiednich regulaminach student lub doktorant będący osobą 

niepełnosprawną ma prawo wystąpić do dziekana lub dyrektora Szkoły Doktorskiej 

o indywidualną opiekę i organizację studiów poprzez dostosowanie planu studiów, warunków 

https://e.sspg.pl/
https://samorzad.pg.edu.pl/zasady-dofinansowania
https://samorzad.pg.edu.pl/zasady-dofinansowania
https://pg.edu.pl/niepelnosprawnosc
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i trybu zajęć, organizacji praktyk zawodowych oraz terminów zaliczeń do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności. Możliwe jest również zastosowanie technik kształcenia 

na odległość. 

 

9.4 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I POMOC PSYCHOLOGICZNA 

 

Sytuacje konfliktowe na studiach I i II stopnia, doktoranckich/w szkole doktorskiej oraz na 

studiach podyplomowych mogą wystąpić w wyniku różnych zdarzeń, przyczyn i nie 

wszystkie dają się przewidzieć. System rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

i rozpatrywania skarg studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych został 

szczegółowo opisany w uczelnianej procedurze nr 7, opublikowane na stronie internetowej 

(https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury). 

W określonych sytuacjach konfliktowych w odniesieniu do studentów, doktorantów 

i słuchaczy studiów podyplomowych strony konfliktu mogą skorzystać z porady prawnej w 

Dziale Radców Prawnych (https://pg.edu.pl/dzial-radcow-prawnych) lub z pomocy psychologa 

i psychoterapeuty w poradni Centrum Pomocy Psychologicznej (https://pg.edu.pl/dzial-spraw-

studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej). Można skontaktować się również z Rzecznikiem 

Praw i Wartości Naukowych, do którego zadań należy w szczególności: prowadzenie 

mediacji i rozstrzyganie sporów między członkami społeczności uniwersyteckiej 

(https://pg.edu.pl/rzecznik-praw-i-wartosci-akademickich) oraz pełnomocnikiem Rektora ds. 

równego traktowania. 

 

9.5 POMOC PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY 

Uczelnia zapewnia nieodpłatną pomoc psychologa i psychoterapeuty studentom, doktorantom 

i pracownikom PG w ramach działalności poradni Centrum Pomocy Psychologicznej 

(https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej). Poradnia jest czynna 

dla studentów PG również w okresie wakacyjnym. 

W sytuacjach kryzysowych, w problemach z uzależnieniem można skontaktować się 

z Międzyuczelnianym Punktem Pomocy Psychologicznej 

(https://www.pozytywnyrozwoj.org/gdansk-1/), świadczącym również net-porady.  

 

9.6 WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW 

Wydziałowa Rada Studentów (WRS) reprezentuje ogół Studentów Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa. Członkowie wybierani są w głosowaniu powszechnym. 

WRS, to organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego. Organem wykonawczym WRS jest 

Przewodniczący. Do kompetencji WRS należą w szczególności:  

• reprezentowanie ogółu studentów danego Wydziału przed Władzami Wydziału  

• wybieranie przedstawicieli studentów organów powołanych przez Radę Wydziału 

spośród wszystkich studentów danego Wydziału  

• wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu określonych 

w Regulaminie  

• organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych dla Studentów  

https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury
https://pg.edu.pl/dzial-radcow-prawnych
https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej
https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej
https://pg.edu.pl/rzecznik-praw-i-wartosci-akademickich
https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej
https://www.pozytywnyrozwoj.org/gdansk-1/
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• promowanie Wydziału na terenie PG i poza nim  

•  wspieranie inicjatyw Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa   

• podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia na Wydziale  

• opiniowanie podań Studentów do dziekanów   

• interwencja w przypadku łamania praw Studenta   

•  delegowanie swoich przedstawicieli do komisji, organów kolegialnych Wydziału, 

Uczelnianej Rady Studentów  

• udział w wyborach Rektora PG, Prorektorów PG, Dziekana Wydziału, Prodziekanów 

Wydziału   

•  współorganizacja semestralnych ankiet nauczycieli akademickich  

•  opiniowanie projektów Władz Wydziału  

 

10.INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI 

 

10.1 ZASADY WSPÓŁPRACY Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa odbywa się w sposób sformalizowany poprzez umowy i porozumienia 

o współpracy podpisywane z firmami i zakładami produkcyjnymi. Przedmiotem umów jest 

współpraca stron w zakresie szkoleń i praktyk, prowadzenia wspólnych prac i badań, 

wymiany informacji, pomocy technicznej i kadrowej, udostępniania urządzeń produkowanych 

do celów dydaktycznych. Umowy dotyczą również wspólnych projektów konkursowych oraz 

wzajemnego promowania nazw i logotypów. Interesariusze mają wpływ na ofertę 

dydaktyczną wydziału, jak również umożliwiają dostęp do praktyk studenckich, laboratoriów 

przemysłowych, stypendiów. Interesariusze zewnętrzni mają wpływ na zmiany w programach 

kształcenia, mogą uzgadniać programy praktyk realizowanych na terenach przedsiębiorstw, 

proponować wybranym studentom płatne staże produkcyjne. Natomiast poprzez udział 

w WKZJK mają wpływ na realizację procesu weryfikacji osiągania zakładanych efektów 

kształcenia. Ilość interesariuszy współpracujących z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa jest systematycznie zwiększana. Dla wyrażenia opinii przez interesariuszy 

zewnętrznych opracowano następujące ankiety wydziałowe: 

• Opinia interesariuszy zewnętrznych na temat programu kształcenia; 

• Opinia interesariuszy zewnętrznych do programu kształcenia - wersja skrócona; 

• Opinia interesariusza zewnętrznego na temat możliwości udziału w procesie 

kształcenia; 

• Opinia interesariusza zewnętrznego dotycząca absolwenta Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa; 

• Opinia interesariusza zewnętrznego dotycząca studenta Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa. 

 

Opinie interesariuszy zewnętrznych na temat programów kształcenia mają aktualnie 

szczególne znaczenie w świetle realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki 

Gdańskiej (WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17). Brany jest pod uwagę odzew środowiska 

gospodarczego celem modyfikacji części przedmiotów lub opracowania nowych przedmiotów 
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do realizacji na kursach magisterskich, na kierunkach: Energetyka, Inżynieria Materiałowa, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika. Dodatkowo, przedstawiciele wiodących 

przedsiębiorstw są zapraszani do współprowadzenia zajęć dydaktycznych za studentami. 

 

10.2 MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem 

Rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie. 

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydział prowadzi w następujących 

formach: 

1) poprzez przeprowadzanie ankietyzacji absolwentów związanej z programem studiów 

i jakością kształcenia, 

2) poprzez podejmowanie współpracy z pracodawcami i związkami branżowymi w celu 

zbierania opinii dotyczących: 

• poziomu wykształcenia absolwentów, 

• przeprowadzenia wybranych zajęć, 

• organizacji i prowadzenia praktyk, 

• wykonywania prac dyplomowych, 

• opiniowania zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności kształcenia. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prowadzi ankietyzację swoich 

absolwentów w pierwszym roku ich działalności zawodowej. Anonimowe ankiety składane 

przez absolwentów zawierają odpowiedzi na pytania dotyczące ich zatrudnienia, oceny 

jakości procesu dydaktycznego realizowanego podczas przebytych studiów oraz propozycji 

jego usprawnienia. Wnioski i propozycje wynikające z analizy ankiet omawiane są cyklicznie 

na wydziałowych komisjach programowych. 

 

10.3 INNE ORGANY WYDZIAŁU ANGAŻUJĄCE INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Innym przykładem organów angażujących zewnętrznych interesariuszy jest Uczelniana 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia PG oraz jej odpowiednik na Wydziale 

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia. W skład Komisji zawsze wchodzi przedstawiciel otoczenia gospodarczego 

z równorzędnym głosem, którego sugestie stanowią ważny element doradczy w zakresie 

doskonalenia systemu jakości kształcenia zarówno na Uczelni, jak i na Wydziale. Dodatkowo, 

przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa działa również Rada 

Przedsiębiorców, której cele to: 

• wspieranie uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do 

aktualnych potrzeb rynku pracy; 

• współpraca w procesie definiowania efektów kształcenia i formułowaniu programów 

kształcenia; 

• współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki 

i środowiskiem biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami sektora 

publicznego; 

• podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z przedsięwzięciami o charakterze 

naukowo-gospodarczym. 

Regulamin Rady Przedsiębiorców został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem:  
https://cdn.files.pg.edu.pl/wimio/Zarz%C4%85dzenia/Zarzadzenie%20nr%205.PDF  

https://cdn.files.pg.edu.pl/wimio/Zarz%C4%85dzenia/Zarzadzenie%20nr%205.PDF
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11.MONITOROWANIE SYSTEMU, ANALIZA I DOSKONALENIE 
 

11.1 DZIAŁANIA MONITORUJĄCE WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW OCENY 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Wszystkie działania realizowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 

Politechniki Gdańskiej w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) 

podlegają stałemu monitorowaniu celem określenia potrzeb i możliwości przeprowadzenia ich 

doskonalenia. Schemat procesu ciągłego doskonalenia jakości kształcenia zawarto w 

rozdziale 11.1 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia. Oparty na nim ogólny schemat 

monitorowania WSZJK przedstawia rys.11.1.  
 

 
 

Rys. 11.1 Schemat ciągłego doskonalenia jakości kształcenia 

 

Monitorowaniu podlegają aspekty jakości systemu kształcenia zawarte w standardach na 

rzecz Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym i ujęte tak w Uczelnianym 

jak i Wydziałowym systemie, którego szczegóły zostały przedstawione w rozdz. 3.3.  

 

11.2 SPRAWOZDANIA ROCZNE WYDZIAŁOWEJ KONISJI ds. ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) działająca na WIMiO 

dokonuje w okresach rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 

miesiące od jego zakończenia, oceny efektów funkcjonowania WSZJK. Jeśli Dziekan uzna to 

za zasadne, może dokonać przeglądu w trybie nadzwyczajnym. Ocena ta dokonywana jest w 

odniesieniu do Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia i wszystkich przywołanych w niej 

dokumentów.  

Ocena funkcjonowania WSZJK wymaga przeprowadzenia działań monitorujących 

z wykorzystaniem opracowanych procedur, które realizowane są zgodnie z przyjętym 

harmonogramem.  
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Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają 

wpływ na jakość kształcenia, zgodnie z § 6 Uchwały. Dziekan Wydziału w razie potrzeb 

może powołać odrębne komisje do analizy wyników prac monitorujących.  

WKZJK przedstawia na Radzie Wydziału sprawozdanie z wyników przeglądu systemu 

i oceny jego efektywności. Zgodnie z § 6 Uchwały p. 3 sprawozdanie zawiera ocenę 

mijającego roku akademickiego w zakresie:  

1. mocnych i słabych stron Wydziału w zakresie kształcenia, prowadzonych badań 

naukowych, bazy dydaktycznej i naukowej,  

2. planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk 

niepożądanych oraz wzmocnienie mocnych stron (działania korygujące 

zapobiegawcze i doskonalące)  

Zatwierdzone przez Radę Wydziału sprawozdanie WKZJK pełnomocnik dziekana 

przekazuje pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia. Sprawozdanie jest jawne i 

publikowane na stronie internetowej Wydziału.  

 

11.3 MONITOROWANIE ZASOBÓW KADROWYCH 

Wnioski z oceny kadry dydaktycznej służą doskonaleniu procesu nauczania poprzez 

promocję najlepszych metod i stosowanych rozwiązań. Uzyskanie założonego poziomu 

efektów kształcenia wymaga posiadania przez Wydział odpowiednich zasobów materialnych. 

Monitorowane są zatem ich kompletność i adekwatność do założonych celów, a braki w 

miarę możliwości finansowych uzupełniane.  

Funkcjonowanie WSZJK wymaga posiadania systemu gromadzenia niezbędnych 

informacji dotyczących wszystkich jego elementów składowych. Posiadane informacje są w 

systemie gromadzone, oceniane z punktu widzenia ich kompletności oraz aktualizowane.  

Systematyczne monitorowanie turbulentnych zmian otoczenia umożliwia dostosowanie 

programów nauczania i kryteriów efektów kształcenia opracowywanych dla potrzeb 

Wydziału.  

Monitorowanie osiągnięć studentów prowadzone jest w stosunku do publikowanych 

i konsekwentnie stosowanych wymagań dotyczących tak niezbędnego poziomu wiedzy, 

umiejętności jak i postaw. Monitorowanie zmieniających się potrzeb otoczenia dotyczących 

efektów kształcenia, zakresu niezbędnej wiedzy i umiejętności absolwentów Wydziału 

wykorzystuje współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów WM, kontakty z pracodawcami 

i Urzędem Pracy.  

Monitorowanie zasobów kadrowych WIMiO stanowi formę realizacji polityki 

kadrowej i odbywa się w cyklach rocznych oraz okresowo, w związku z procesami 

parametryzacji lub akredytacji. Jego celem jest ocena zgodności zasobów kadrowych (co do 

liczby oraz kwalifikacji naukowych) z potrzebami, wynikającymi z prowadzonej działalności 

naukowej i dydaktycznej.  

WSZJK przewiduje także bieżące monitorowanie osiągnięć kadry dydaktycznej. 

Monitorowanie kadry odbywa się poprzez:  

- hospitacje,  

- ankiety studenckie.  
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11.4 MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA 

 

Monitorowanie infrastruktury oraz wyposażenia WIMiO odbywa się w cyklach rocznych oraz 

okresowo, w związku z procesami parametryzacji lub akredytacji. Ma ono na celu ocenę 

dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do potrzeb prowadzonego kształcenia 

oraz specyfiki realizowanych badań. Wyniki monitorowania są przedstawiane na Radzie 

Wydziału.  

 

12. WYKAZ PROCEDUR OGÓLNOUCZELNIANYCH 

I WYDZIAŁOWYCH 
 

Do zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia na WIMiO, wykorzystywane są m.in. 

ogólnouczelniane i wydziałowe procedury oraz inne dokumenty określające zasady 

postępowania. Procedury ogólnouczelniane dostępne są na stronie PG (www.pg.edu.pl/jakosc-

ksztalcenia)   

Są to miedzy innymi procedury związane bezpośrednio z WSZJK:  

• Audyty wewnętrzne;  

• Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmiany;  

• Ochrona własności intelektualnej;  

• Ankieta oceny nauczycieli;  

• Ankieta oceny przedmiotu, modułu;  

• Ankieta oceny studiów doktoranckich  

• Ankieta oceny studiów podyplomowych;  

• System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na studiach wyższych, doktoranckich 

i podyplomowych; 

• Hospitacje.  

 

Wydziałowe procedury i inne dokumenty zawierające wydziałowe zasady:  

• Procedura Zgłaszania, wyboru i zatwierdzania tematów prac dyplomowych  

• Wydziałowe zasady dyplomowania - https://wimio.pg.edu.pl/studenci/sprawy-

studenckie/zasady-dyplomowania  

• Wydziałowa procedura ochrony własności intelektualnej  

• Opinie interesariuszy zewnętrznych https://wimio.pg.edu.pl/wydzial/rada-

przedsiebiorcow  

• Wydziałowa procedura organizacji praktyk zawodowych 

https://wimio.pg.edu.pl/studenci/praktyki-i-staze 

• Wydziałowa procedura oceny prac studenckich  

• Wydziałowa procedura zgłaszania zmian w programach studiów  

• Wydziałowa procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów  
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