
Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2021/2022 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: grudzień 2022 

 

Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: do 25.11 2022 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/KZJK w roku akademickim 2021/2022  

 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 

 dr Beata Krawczyk-Bryłka – dyrektor studiów MBA  

 Michał Żmudowski - przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów   

 Helena Anacka -  przedstawiciel doktorantów  

 dr inż. Joanna Czerska – przedstawiciel interesariuszy (firma LeanQ Team)  

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

1.3. harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2021/2022 i informacje o 
ich realizacji.  

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Monitorowanie oceny osiągnięć 
studentów za semestr letni roku 

ak. 2021/2022 

Kierownicy 
programów dla 

kierunków, 
przewodnicząca 

WKZJK dr 
Aneta 

Sobiechowska-
Ziegert 

Październik 
2021 

Opracowanie raportów z 
rozkładów ocen na wszystkich 

kierunkach na Wydziale, 
przygotowywanych przez 
kierowników programów 

kierunków – przedstawienie 
wniosków na RW 9.12.2021 

2.  Omówienie problemów, 
propozycji usprawnień działania 
w zakresie jakości kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK dr 

Aneta 
Sobiechowska-

Ziegert 

Listopad 
2021 

Spotkanie WKZJK 

26.11.2021 



Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

3.  Monitorowanie oceny osiągnięć 
studentów za semestr zimowy 

roku ak. 2021/2022 

Kierownicy 
programów dla 

kierunków, 
przewodnicząca 

WKZJK dr 
Aneta 

Sobiechowska-
Ziegert 

Marzec-
Kwiecień 

2022 

Opracowanie raportów z 
rozkładów ocen na wszystkich 

kierunkach na Wydziale. 
Raporty przygotowywane 

przez kierowników programów 
– przedstawienie wniosków 

na RW 19.05.2022 

4.  Omówienie problemów, 
propozycji usprawnień działania 
w zakresie jakości kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK dr 

Aneta 
Sobiechowska-

Ziegert 

Maj 2022 Spotkanie WKZJK 

12.05.2022 

5.  Prace związane z 
przygotowaniem do 

międzynarodowej akredytacji 
AACSB  

Kolegium 
dziekańskie, 

przedstawiciel 
dziekanatu, 

przewodnicząca 
WKZJK, 

pełnomocnik 
Dziekana ds. 

rozwoju e-
learningu 

Grudzień-
Styczeń 

2022 

Przygotowanie raportu samo-
ewaluacji – Business iSER 

6.  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. Przeprowadzono 5 

szkoleń z nagraniami video. 

7.  Działania podnoszące jakość 
dydaktyki w zakresie 

organizacyjnym (związane z 
usprawnianiem działania 

systemów informatycznych – 
Moja PG, eNauczanie itp.) 

przewodnicząca 
WKZJK dr 

Aneta 
Sobiechowska-

Ziegert 

Na bieżąco Wnioski do UKZJK z 
propozycjami rozwiązań 
danych problemów (m.in. 
prośba o interwencję w 

sprawie dokumentów CUI w 
j.angielskim – 04.02.2022, 

wniosek z 02.12.2021 
usprawnienie w zakresie 

pobierania kart przedmiotów) 

2. Opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2021/2022: 

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

 30.09.2021, 10.03.2022 dwa spotkania ogólnowydziałowe z pracownikami – lista 
obecności 

 Dwa spotkania Pani Prodziekan ds. studenckich: 07.10.2021 ze starostami dot. 
organizacji sesji, dotychczasowej współpracy ze starostami, ankietyzacji NA, 
przedstawienia opiekunów kierunków oraz  18.01.2022 z WRS-em na temat ogólnych 
zasady dot. form komunikacji – prezentacje, notatki ze spotkań 

 Dwa spotkania Pani Prodziekan ds. studenckich: 24.05.2022 ze starostami i WRSem – 
dotyczące ankietyzacji NA, metody aktywizacji studentów, organizacja sesji, uwag i 
spostrzeżeń – notatki ze  spotkan 

 Spotkania Pani Prodziekan ds. studenckich - spotkania zdalne w dniach 26.09.2021-
06.10.2021 ze studentami pierwszego semestru oraz 26.02.2022 dla naboru letniego – 
prezentacje, notatki ze spotkań 



 spotkania ze studentami w sprawie wyboru przedmiotów i specjalności 30.10.2021, 
04.11.2021, 08.11.2021, 09.11.2021, 16.05.2022, 19.05.2022, 20.05.2022, 06.06.2022 NA 
prowadzący przedmioty do wyboru i reprezentanci specjalności – prezentacje 

 dwa spotkania WKZJK 26.11.2021 oraz 12.05.2022 (zdalnie) – listy obecności, notatki ze 
spotkań 

 spotkanie (05.11.2021) wszystkich studentów z przedstawicielami kół naukowych, WRSu 
i dr hab. inż. Aleksandrą Parteką, prof. PG – koordynatorem dyscyplin EiF oraz NZiJ w 
Szkole Doktorskiej PG – platforma MsTeams 

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

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, 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

 zmiany w regulaminie antyplagiatowym – (RW 14/2022) 

 zmiany w regulaminie dyplomowania i zakładce ABC Dyplomanta (RW 14/2022) 

 aktualizacja szczegółowych wymagań edytorskich realizowanych na WZiE 

 zatwierdzono regulamin studenckich praktyk zawodowych (RW 22/2022) 

 raporty Kierowników Kierunków dotyczące analiz rozkładu ocen na kierunku (za 
semestr letni roku ak.2021/2022), 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. 2021/2022 

 sprawozdanie z monitoringu e-kursów na eNauczaniu przygotowane przez 
Pełnomocnika Dziekana ds. rozwoju e-learningu 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne: 

 prace dotyczące przygotowania raportów samooceny w akredytacjach: AMBA Self-

Assessment Form (SAF) i Self-Audit Report (SAR), oraz  AACSB i EQUIS; 

 HUB dla Ziemi – inicjatywa promująca działania WZiE na rzecz zrównoważonego rozwoju 
oraz usprawniająca proces raportowania dla PRME (Principles for Responsible 
management Education) 

 realizowane na wydziale projekty wspierające rozwój kadry dydaktycznej oraz 
kompetencje studentów to przede wszystkim - szkolenia pełnomocnika Dziekana ds. e-
learningu. Dr Karol Flisikowski zorganizował i przeprowadził 5 szkoleń online dla NA na 
następujące tematy związane z poprawą jakości kursów dostępnych na eNauczaniu: 

o Interaktywne treści H5P – wprowadzenie: 29.10.2021 

o Testy offline – wprost z e-Nauczania na papier: 19.11.2021 

o Quizy, testy, zadania – od podstaw: 14.01.2022 

o Moduł „Warsztat”, odznaki, ankiety i certyfikaty: 21.01.2022 

o Moduł „Książka”, „WIKI”, „Słownik pojęć”: 23.03.2022 

 W ramach grantu MEiN „Mistrzowie Dydaktyki”, pięciu nauczycieli akademickich odbyło 
wizytę studyjną w Uniwersytecie Groeningen (Holandia) przygotowującą do testowania 
modelu tutoringu realizowanego przez Uniwersytet zapraszający. Testowanie modelu 
tutoringu zaplanowane jest na semestr zimowy przyszłego semestru 2022/2023. 

 Konkurs ogłoszony przez panią Dziekan na finansowanie projektów studenckich 
realizowanych przez Koła Naukowe (w zeszłym roku akademickim odbyły się dwa nabory 
01-15.10.2021, 04.-11.04.2022). Projekty kół studenckich są obecnie realizowane. 



 Na Wydziale, w okresie wrzesień 2021 – październik 2021 przeprowadzone zostało 
badanie ankietowe dotyczące procesu dydaktycznego. Wnioski z tego badania są na 
bieżąco uwzględniane, np. w procesie planowania zajęć dydaktycznych. 

 W semestrze zimowym przeprowadzono  20 z 28 zaplanowanych hospitacji, 10 hospitacji 
odbyła się zdalnie, a 10 w trakcie zajęć stacjonarnych. Wskazano na: dobre 
przygotowanie do zajęć, odpowiednią wiedzę oraz technikę nauczania i organizacji pracy 
nauczycieli akademickich. Zajęcia prowadzone były zgodnie z kartą przedmiotu. 
Wszystkie hospitacje, które nie zostały przeprowadzone, zostały zaplanowane na obecny 
semestr letni 2022/2023, a jedną, z uwagi na brak tego przedmiotu w planie w tym 
semestrze, zaplanowano na przyszły rok akademicki. 

 Monitoring jakości zajęć dydaktycznych przeprowadzanych zdalnie na platformie 
eNauczanie.pg.edu.pl.  za semestr letni - 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.  

 Kontynuacja inicjatywy studentów WZiE dotyczącej 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 nauczania w formie hybrydowej na Wydziale – wytyczne dla NA dot. 
realizacji zajęć w formie zdalnej (wykłady) oraz stacjonarnej (ćwiczenia oraz laboratoria) 

 Wytyczne związane z realizacją procesu dydaktycznego na WZiE PG w roku 
akademickim 2021/2022, w tym zasady poruszania się po budynku 

 Przydzielenie loginów do sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych oraz linków 
do zajęć zdalnych 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna w 
j.polskim 

24,62% 4,60 

Ankieta elektroniczna w 
j.angielskim 

16,80% 4,61 

Ankieta papierowa x X 

Rodzaj ankiety 
Semestr letni 2021/2022 

Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 21,46% 4,61 

Ankieta papierowa x x 

 

Typ ankiety 
Liczba ocenionych 

nauczycieli 
Liczba wszystkich 

nauczycieli 

Ankietyzacja wg wskazania 
(zima) 

Ankietyzacja dla wszystkich 
NA (lato) 

59 NA (ZIMA) 95 NA (LATO) … 

 

Wnioski:  

W porównaniu do roku ubiegłego, frekwencja wypełniania ankiet przez studentów za semestr 
zimowy jest niższa (zarówno dla ankiet w j.polskim jak i angielskim), za to średnie oceny są wyższe. 



Uzyskane wyniki dla obu rodzajów ankiet są praktycznie takie same: 4,60. W semestrze letnim 
przeprowadzono jedną, dwujęzyczną ankietę elektroniczną, w związku z tym nie można 
bezpośrednio porównać uzyskanych wyników do roku poprzedniego. Jednak zauważa się spadek 
zainteresowania wypełnianiem tego typu ankiet przez studentów, być może ze względu na 
wydłużenie terminu ich wypełniania lub niską świadomość studentów dotyczącą celowości ich 
wypełniania, pomimo przeprowadzania różnego rodzaju akcji informacyjnych przez WZiE 
(informacje na stronie www) oraz przez WRS. 

Podjęte działania: 

Sposób przekazania informacji o wynikach ankietyzacji nauczycielom: przekazywane podczas RW 
dwa razy w roku, dostęp do wyników ankietyzacji NA mają kierownicy katedr, którzy podejmują 
działania na bieżąco. 

Sposób przekazania informacji o wynikach ankietyzacji studentom:  

Informacje dotyczące ankietyzacji w semestrze zimowym 2021/2022: stara ankieta oraz długość 
ankietyzacji jak w roku ubiegłym 

Informacje dotyczące ankietyzacji w semestrze letnim 2021/2022: nowa ankieta, akcja ankietyzacji 
przedłużona. 

 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu 

- na Wydziale nie przeprowadza się ankiet oceny modułu. 

4. Zalecenia WKZJK/KZJK do doskonalenia SZJK. 

 Doskonalenie monitorowania osiągnięć studentów na poszczególnych kierunkach – 
poszukiwanie rozwiązań dla przedmiotów, dla których obserwuje się wyraźnie wyższą  średnią 
ocen 

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

 Ze względu na dużą popularność szkoleń online, zaleca się dalsze doskonalenie procesu 
nauczania zdalnego – kontynuacja działań podejmowanych przez Pełnomocnika dziekana ds. 
e-Learningu / Centrum e-Learningu przy WZiE 

 Wykorzystanie wypracowanych metod nauczania w oparciu o eNauczanie, w szczególności 
prowadzenie kursów w oparciu o doskonalone na bieżąco moduły platformy, zamieszczanie 
tam materiałów w postaci rozszerzeń do treści wykładowych, plików multimedialnych, zadań do 
samodzielnego rozwiązywania, quizów uczących i sprawdzających, itp. 

 Ciągła współpraca z Centrum Nowoczesnej Edukacji PG w zakresie wspierania nowoczesnych 
metod nauczania podejmowanych przez nauczycieli Wydziału – uzyskiwanie certyfikatów 
potwierdzających udział w szkoleniach ale też zgłaszanie potrzeb szkoleniowych do 
rozpatrzenia przez CNE. 

 

                                                                                                  21.11.2022 

……………………………………………….… 

Data i podpis przewodniczącego WKZJK 


