
Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2020/2021 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: listopad 2021 

Podstawa prawna: Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany 
załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. 
wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice 
Gdańskiej. 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: do 18.10 2021 r. 

 

1. Dokumenty WKZJK:  

1.1. dokument powołania WKZJK/KZJK na kadencję 2020-2024 

- uchwała o powołaniu Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024, 
(19.11.2020 - Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomii). 

1.2. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2020/2021, 

 dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG, przewodnicząca 

 dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG  – kierownik studiów doktoranckich 

 dr Justyna Kujawska – kierownik programu dla kierunku Analityka Gospodarcza 

 dr Aleksandra Kordalska – kierownik programu dla kierunku Ekonomia 

 dr inż Anna Trzaskowska – kierownik programu dla kierunku Inżynieria Danych 

 dr inż. Marzena Grzesiak – kierownik programu dla kierunku Zarządzanie Inżynierskie i 

Zarządzanie 

 dr Paweł Ziemiański – kierownik programu dla kierunku BIM/IM/SBEM 

 mgr Barbara Geniusz-Stepnowska – dyrektor studiów MBA  

 Michał Żmudowski - przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów   

 Helena Anacka -  przedstawiciel doktorantów  

 dr inż. Joanna Czerska – przedstawiciel interesariuszy (firma Nordea IT)  

 dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. PG – Prodziekan ds. Organizacji 

 

1.3. harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim 2020/2021 
i informacje o ich realizacji.  

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Wdrożenie nowych członków 
WKZJK i ujednolicenie 

raportów z rozkładów ocen 

przewodnicząca 
WKZJK dr 

Aneta 
Sobiechowska-

Ziegert 

Luty 2021 – 
Marzec 
2021 

Spotkanie on-line na 
platformie Zoom 16.03.2021 

2.  Monitorowanie oceny osiągnięć 
studentów za semestr zimowy 

roku ak. 2020/2021 

Kierownicy 
programów dla 

kierunków, 
przewodnicząca 

WKZJK dr 
Aneta 

Sobiechowska-
Ziegert 

Marzec-
Kwiecień 

2021 

Opracowanie raportów z 
rozkładów ocen na 

wszystkich kierunkach na 
Wydziale. Raporty 

przygotowywane przez 
Kierowników programów dla  

kierunków 13.04.2021. 
Wnioski przedstawione na 

RW 13.05.2021 



Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

3.  Prace związane z 
przygotowaniem do 

międzynarodowej akredytacji 
AACSB  

Kolegium 
dziekańskie, 

przedstawiciel 
dziekanatu, 

przewodnicząca 
WKZJK, 

pełnomocnik 
Dziekana ds. 

rozwoju e-
learningu 

Luty- 
marzec 
2021 

Przygotowanie wizyty z 
mentorem. Wizyta online na 

platformie MsTeams w dniach 
29-31.03.2021 

4.  Monitorowanie oceny osiągnięć 
studentów za semestr letni roku 

ak. 2020/2021 

Kierownicy 
programów dla 

kierunków, 
przewodnicząca 

WKZJK dr 
Aneta 

Sobiechowska-
Ziegert 

Październik- 
listopad 

2021 

Opracowanie raportów z 
rozkładów ocen na 

wszystkich kierunkach na 
Wydziale, przygotowywanych 

przez Kierowników 
programów kierunków – w 

realizacji 

5.  Działania podnoszące 
kwalifikacje NA w zakresie 
przygotowywania e-kursów 

oraz wykorzystywania platformy 
MsTeams a także narzędzi 

aktywizujących studentów na 
zajęciach online 

Pełnomocnik 
Dziekana ds. 

rozwoju e-
learningu 

Na bieżąco Szkolenia online na 
platformie MsTeams, tutoriale 

dla NA zamieszczane na 
stronie WZiE – również 

angielskojęzyczne, specjalny 
e-kurs dla NA 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2020/2021: 

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań, 

 głównie uzgodnienia mailowe i telefoniczne, spotkania z władzami Wydziału 

 jedno zebranie z nowymi członkami WKZJK – 16.03.2021 - lista obecności 

 dwa ogólnowydziałowe zebrania z pracownikami Wydziału dotyczące m.in. jakości 
kształcenia. – 1.10.2020 i 10.12.2020 - listy obecności 

 jedno spotkanie pracowników WZiE z panią Agnieszką Lendzion w sprawie wymagań dot. 
kart przedmiotów 4.03.2021 – raport z MsTeams 

 dwa spotkania Pani Prodziekan ds. studenckich ze studentami lub WRS-em 7.10.2020 oraz 
03.03.2021 w sprawie ustalenia form komunikacji i reagowania w sytuacjach kryzysowych 
- prezentacje 

 dwa spotkania pani Dziekan oraz Prodziekan ds. studenckich z WRSem i ze starostami 
roku 19.05.2021, 19.01.2021 w sprawie problemów i nieprawidłowości w procesie 
kształcenia i organizacji sesji – notatki ze spotkania, listy obecności 

 przedstawione przez przewodniczącego WKZJK na Radzie Wydziału sprawozdanie dot. 
monitorowania oceny osiągnięć studentów – (protokół RW 7/2020). 

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

 powołano Komisję ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się (protokół RW 1/2020) 

 powołano Zespół ds. akredytacji AACSB (protokół RW 1/2020) – 29-31.03.2021 odbyło się 
spotkanie członków Kolegium dziekańskiego, pracowników wydziału oraz studentów z 
mentorem. Spotkanie to ze względu na sytuację związaną z pandemią, miało przebieg 
wirtualny. 

 powołano Kierowników Programów dla kierunków studiów prowadzonych na WZiE (protokół 
RW 1/2020), opracowanie raportów z rozkładów ocen na poszczególnych kierunkach. 



 utworzono Centrum e-Learningu przy Wydziale zarządzania i Ekonomii (protokół RW 
7/2020), działania wspierające NA w prowadzeniu zajęć zdalnych przeprowadzane są na 
bieżąco, utworzono specjalny e-kurs dla NA na platformie eNauczanie, trwają prace nad 
koncepcją kursów komercyjnych. 

2.3. informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie 

- nie stwierdzono zjawisk niepożądanych. 

 
2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

 Strategia Rozwoju WZiE PG na lata 2021-2030 (protokół RW 4/2020) 

 Strategia rozwoju kształcenia WZiE PG na lata 2021-2030 (protokół RW 7/2020) 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

 zmiany w regulaminie dyplomowania – dot. wypełnianego elektronicznie oświadczenia 
studenta o zachowaniu praw autorskich (protokół RW 1/2020) 

 zmiany w procedurach związanych z realizacją procesu kształcenia na Wydziale  - dot. 
dostosowania procedur do aktualnego regulaminu studiów (protokół RW 6/2020) 

 raporty Kierowników Kierunków dotyczące analiz rozkładu ocen na kierunku (za semestr 
zimowy roku ak.2020/2021), wskazania przedmiotów wykazujących anomalie w rozkładzie 
ocen, rozmowy z prowadzącymi te przedmioty, 

 raporty Kierowników Kierunków dotyczące przeglądu losowo wybranych prac dyplomowych 
na poszczególnych kierunkach obronionych w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

 zgłoszenie i uzyskanie środków na doskonalenie programów kształcenia na kierunkach:    
Analityka Gospodarcza i Zarządzanie w j. polskim i angielskim na studiach stacjonarnych, 
II stopnia, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z044/17 „Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, 

 realizowane na wydziale projekty wspierające rozwój kadry dydaktycznej oraz 
kompetencje studentów, - prace w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”  - tworzenie bazy 

wiedzy dotyczącej tutoringu oraz projektowanie badania na temat „OCENA POZIOMU 
WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI DOT. TUTORINGU WŚRÓD STUDENTÓW I 
KADRY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ” 

 kontynuacja procesu międzynarodowej akredytacji AACSB – wizyta mentora 

 podjęto decyzję w sprawie starań o uzyskanie akredytacji międzynarodowej EQUIS – 
29.04.2021 oraz powołano Pełnomocnika Dziekana ds. akredytacji EQUIS 

 opracowano skład i sposób działania Rady Programowej (protokół RW 1/2020) 

 monitoring jakości zajęć dydaktycznych przeprowadzanych zdalnie na platformie 
eNauczanie.pg.edu.pl.  - sprawdzanie zgodności zamieszczanych treści, modułów z 
wymogami uczelnianej procedury nr 10, nadzór nad certyfikacją nauczycieli 
akademickich – niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość. 
Monitoring przeprowadzany jest co semestr. 

 spotkania Kolegium Dziekańskiego z Radą Konsultacyjną w sprawie zmian w 
programach studiów, strategii wydziału (3.12.2020, 14.04.2021) 

 spotkania Kolegium Dziekańskiego z Kierownikami Katedr – interwencyjne, dotyczące 
hospitacji itp. (raz w miesiącu) 

 spotkania Pani Dziekan i Prodziekan ds. studenckich z przedstawicielami Kół naukowych 
i ich opiekunami w sprawie finansowania Kół Naukowych – opracowano regulamin 
finansowania Kół Naukowych (28.04.2021, 9.12.2020) 

 zwiększono kwotę dofinansowania w funduszu szkoleniowym wydziału na szkolenia dla 
pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych (protokół 
RW 2/2020) 



 inicjatywa studentów WZiE w postaci przeprowadzanego przez WRS plebiscytu RARA 
AVIS, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród wykładowców WZiE, 
fundatorem nagród jest WZiE. 

2.7. Specjalne przedsięwzięcia z uwagi na ograniczenia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej 
tym wirusem (COVID-19): 

 organizacja procesu zdalnego nauczania na Wydziale – wytyczne dla NA dot. zajęć na 
odległość, sal połączonych oraz zdalnego pulpitu 

 organizacja szkoleń, przygotowanie instrukcji oraz tutoriali dla NA dot. funkcjonowania 
platformy eNauczanie, cisco-webex, clickmeeting oraz zoom, 

 szkolenie (24.09.2020) dotyczące prowadzenia zajęć w czasie obostrzeń związanych z 
pandemią (sale łączone) – łączenie z komputerami na WZiE poprzez VPN 

 szkolenia dot. przeprowadzania zdalnych egzaminów, 

 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2020/2021 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna w 
j.polskim 

28,6% 4,39 

Ankieta elektroniczna w 
j.angielskim 

19,8% 4,40 

Ankieta papierowa x x 

Rodzaj ankiety 
Semestr letni 2020/2021 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna w 
j.polskim 

30,56% 4,50 

Ankieta elektroniczna w 
j.angielskim 

17,06% 4,37 

Ankieta papierowa x x 

 

Typ ankiety 
Liczba ocenionych 

nauczycieli 
Liczba wszystkich 

nauczycieli 

Ankietyzacja wg wskazania 

Ankietyzacja dla wszystkich 
NA 

64 NA (zima) / 61 NA (lato) 123 

 

Wnioski: W roku ak. 2020/2021 nie przeprowadzano ankiety papierowej ze względów 
pandemicznych. Frekwencja ankiet elektronicznych jest wyższa niż za rok ubiegły (2019/2020) 
zarówno dla wersji polskiej jak i angielskiej oraz dla obu semestrów. Uzyskane wyniki są zbliżone 
i wynoszą 4,4-4,5. 

Informacje dotyczące ankietyzacji w semestrze zimowym 2020/2021: Ankietyzacja w dniach 25.01-
19.02.2021 

Informacje dotyczące ankietyzacji w semestrze letnim 2020/2021: Ankietyzacja w dniach: 01.06-
30.06.2021 

 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 

- na Wydziale nie przeprowadza się ankiet oceny modułu. 



 

3.3. ankiety oceny opinii studentów na temat osiągniętych efektów kształcenia – wyniki w 
opracowaniu 

 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

 Doskonalenie monitorowania osiągnięć studentów na poszczególnych kierunkach – 
poszukiwanie rozwiązań dla przedmiotów prowadzonych przez profesorów wizytujących 

 Kontynuacja prac związanych z przystąpieniem do procesu międzynarodowych akredytacji 
AACSB oraz EQUIS 

 Dalsze doskonalenie procesu nauczania zdalnego – kontynuacja działań podejmowanych 
przez Pełnomocnika dziekana ds. e-Learningu / Centrum e-Learningu przy WZiE 

 Współpraca z Centrum Nowoczesnej Edukacji PG w zakresie wspierania nowoczesnych 
metod nauczania podejmowanych przez nauczycieli Wydziału. 

 

         15.10.2021  

 

……………………………………………….… 

Data i podpis przewodniczącego WKZJK 


