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1.        Dokumenty WKZJK:  

1.1 Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2013/2014 

W celu realizacji zadań, związanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz oceną procedur jakości 
kształcenia na Wydziale Chemicznym działa Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (WKZJK), powołana przez Dziekana na okres kadencji, w składzie: 

 Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 

 Członkowie: 

o  dr hab. inż. Aleksander Herman 

o  prof. dr hab. inż. Helena Janik 

o  dr hab. inż. Stefan Krakowiak 

o  dr hab. inż. Elżbieta Luboch 

o  prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska 

o  dr hab. inż. Paweł Sachadyn 

 Przedstawiciel studentów: Marcin Joachim Grzegorczyk 

 Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Bartłomiej Ferra 

 przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: mgr inż. Mieczysław Broniszewski, Grupa Lotos 
S.A..  

1.2 harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2013/2014 i informacje  
o ich realizacji.  

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  przygotowanie Wydziałowej Księgi 
Jakości Kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK 

XI 2013 Wydziałowa Księga Jakości 
Kształcenia 

2.  przygotowania sprawozdania 
rocznego z prac WKZJK 

przewodnicząca 
WKZJK 

XI 2013 sprawozdania roczne z prac 
WKZJK 

3.  przygotowanie procedur 
wydziałowych 1.- 6. 

Prodziekan ds. 
Kształcenia, 
przewodnicząca 
WKZJK 

XII 2013 1. Procedura dyplomowania 
2. Procedura obiegu dokumentów 
3. Procedura rejestracji studentów 
4. Procedura rozpatrywania podań 

studentów 
5. Procedura wybierania 

przedmiotów specjalizacyjnych 
6. Przegląd sal i laboratoriów 

4.  przygotowanie dokumentacji na 
wizytację Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej 

przewodnicząca 
WKZJK 

XII 2013 Strategia rozwoju uczelni i 
Wydziału 

Statut PG i Zarządzenia Rektora 
wg listy 

Dokumenty związane z Systemem 
Jakości Kształcenia 

Dokumenty związane z udziałem 
interesariuszy zewnętrznych w 
tworzeniu programów i inne 
wymagane przez PKA  

5.  udział w pracach Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej 

przewodnicząca 
WKZJK 

XII 2013 spotkania z członkami Komisji  

6.  spotkanie Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej z członkami WKZJK 

członkowie 
WKZJK 

13.XII 
2013 

spotkanie z członkami Komisji 



Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

7.  przygotowanie odpowiedzi na uwagi  
i wyjaśnienia do Raportu ZO PKA 

 

przewodnicząca 
WKZJK 

II 2014 Uwagi i wyjaśnienia do Raportu ZO 
PKA 

 

8.  analiza wyników ankietyzacji pracy 
Dziekanatu 

WRS, członkowie 
WKZJK 

II 2014 zestawienie wyników ankiet  

9.  ocena jakości kształcenia w zakresie 
prawidłowości przeprowadzenia 
procedury dyplomowania 

zespół UKZJK, 
WKZJK, 
Prodziekan ds. 
Kształcenia, 
Dziekan 

II/III 2014 ocena procedury dyplomowania; 
uchwała RW, dotycząca limitu prac 
dyplomowych przypadających na 1 
nauczyciela akademickiego na 
Wydziale Chemicznym PG; 
wyznaczenie operatora systemu 
antyplagiatowego 

10.  podsumowanie wyników ankiet 
studenckich  

Prodziekan ds. 
Studiów 

VI 2014 zestawienie wyników ankiet - 
prezentacja multimedialna  

11.  przygotowanie procedury nr 7. 
wydziałowej antyplagiatowej 
weryfikacji prac dyplomowych 

przewodnicząca 
WKZJK we 
współpracy z 
przewodnicząca 
UKZJK i autorem 
systemu SOWI 

VI 2014 Procedura antyplagiatowej 
weryfikacji prac dyplomowych 

2. Opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2013/2014: 

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym odbyła w roku 

akademickim 2013/2014 6 zebrań. Sporządzane są notatki w formie elektronicznej i protokoły zebrań. 

Korespondencja robocza między poszczególnymi członkami Komisji odbywa się drogą mailową oraz 

w postaci bezpośrednich rozmów. 

 

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

 

W skład WKJK wchodzą Zespoły: 

a.  Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) w składzie: 

 prof. dr hab. inż. Helena Janik 

 dr hab. inż. Żaneta Polkowska 

 dr hab. inż. Paweł Sachadyn 

 mgr inż. Mieczysław Broniszewski 

 Marcin Joachim Grzegorczyk 

b. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) w składzie: 

 dr hab. inż. Aleksander Herman 

 prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 

 dr hab. inż. Stefan Krakowiak 

 dr hab. inż. Elżbieta Luboch 

  mgr inż. Bartłomiej Ferra. 

 



Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia wykonał w roku akademickim 2012/2013 zadania: 

 analiza oceny stanu wyjściowego, 

 opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia - poszczególnych 
procedur i Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia,  

 opiniowanie  propozycji zmian w programach kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku 
pracy, wyników monitorowania karier absolwentów oraz zakładanych efektów kształcenia, 

 monitorowanie minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach, 

 monitorowanie procesu dyplomowania, 

 monitorowanie rekrutacji na studia I, II i III stopnia, 

 monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, 

 monitorowanie harmonogramu i organizacji zajęć.  

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia wykonał w roku akademickim 2013/2014 
następujące zadania: 

 przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego, 

 przeprowadzenie akcji ankietowania, 

 analiza raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych - raport sporządza Prodziekan ds. 
Studiów we współpracy z WRS, 

 monitorowanie realizacji zgłoszonych w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale 
wniosków,  

 opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK, 

 opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia, 

 monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie 
przygotowania absolwentów  do pracy zawodowej, 

 monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 

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

wyeliminowanie  

- tabela na końcu sprawozdania 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w 
roku akademickim 2013/2014  

- Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym - zatwierdzona przez Dziekana 
Wydziału w dniu 6 listopada 2013 r. i opublikowana na stronie Wydziału w zakładce Jakość 
Kształcenia 

- Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2012/2013 - opublikowane w dniu 6 
listopada 2013 r. na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2013/2014 

procedury, opublikowane na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia: 

1. Procedura dyplomowania 

2. Procedura obiegu dokumentów 

3. Procedura rejestracji studentów 



4. Procedura rozpatrywania podań studentów 

5. Procedura wybierania przedmiotów specjalizacyjnych 

6. Przegląd sal i laboratoriów 

7. Procedura antyplagiatowej weryfikacji prac dyplomowych (wydziałowa) 

 

2.6. inne działania Wydziału uznane za istotne 

udział członków Komisji w pracach podczas akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. 

3. Harmonogram działań WKZJK na rok akademicki 2014/2015. 

 Podsumowanie wykonania zadań z roku akademickiego 2013/2014 w ramach WKZJK: 

1. sprawozdanie roczne, 

2. wskazanie działań naprawczych. 

 Monitorowanie prawidłowości przeprowadzania wydziałowych procedur ochrony własności 
intelektualnej na Wydziale. 

 Ocena rekrutacji na studia II stopnia i I stopnia. 

 Ocena dydaktyczna sesji zimowej i letniej. 

 Analiza wyników ankietyzacji. 

 Działania bieżące w zakresie realizacji wniosków dotyczących zgłaszania zmian lub 
udoskonaleń. 

 

 

 

Lp. Miesiąc Działanie 

Odpowiedzialny 

Dziekan 
RW 

WKZJK WRS 

1 X Sprawozdanie z działalności WKZJK   X  

2 III, X Ocena akcji rekrutacyjnej  X   

3 VI Sprawozdanie z działalności WRS   X 

4 III Ocena dydaktyczna sesji zimowej X   

5 X Ocena dydaktyczna sesji letniej X   

6 III, X Podsumowanie akcji ankietyzacji   X 



WNIOSKI, które wpłynęły do WKJZK/KZJK w roku akademickim 2013/2014 

Lp. 
Nr 

wniosku 
WNZ/
PU* 

Opinia 
WKZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osób 

T
e
rm

in
 

re
a
li
z
a

c
ji
 

z
a
d

a
n

ia
 

Forma realizacji zadania 

1.  1/I PU pozytywna 9.10.2013 
słaby dostęp do sieci bezprzewodowej 

zarówno w ChA, ChB i ChC/ członkowie 
WKZJK - nauczyciele akademiccy*** 

administrator sieci 
wydziałowej 

3
0

.1
2

.2
0

1
3
 

Zainstalowano 34 access-points. 

Wydział otrzymał 15 tys. zł na LAN, 
wymagany wkład własny Wydziału; 
CUI przekaże nam sprzęt do sieci 

WiFi. Wydział jest dobrze 
przygotowany do jego instalacji 

ponieważ Dziekan dofinansuje zakup 
zarządzalnych przełączników (to 

będzie wkład własny do 
grantu LAN) i mamy przygotowane 
okablowanie - w trakcie realizacji, 

zamówiono sprzęt sieciowy na 
switche zarządzalne - zakończony 

przetarg. 

2.  2/I PU pozytywna 9.10.2013 
brak wentylacji pomieszczeń w salach 

wykładowych  w ChA/ członek WKZJK - 
nauczyciel akademicki*** 

aplikowanie o środki na 
inwestycje - Władze 
wydziału 

w
 t
ra

k
c
ie

 

re
a

liz
a
c
ji 

w budynku Chemia A zrealizowano 
roboty budowlana polegające na 

rozprowadzeniu kanałów 
wentylacyjnych; stale poszukiwane 

są środki na zakup centrali 
klimatyzacyjnej 

3.  3/I PU pozytywna 9.10.2013 
brak stojaków na rowery przed ChC do 

czasu nowych rozwiązań na PG/ członek 
WKZJK - nauczyciel akademicki 

wniosek do  Komisji 
Rozwoju Wydziału 
Chemicznego 

c
z
ę
ś
c
io

w
o
 

z
re

a
liz

o
w

a

n
e
 

zainstalowane zostały stojaki na 
rowery przy budynku 

Nanotechnologia A - naprzeciw 
wejścia do budynku Chemia C 

4.  4/I PU pozytywna 9.10.2013 
niedostosowanie wielkości sal do liczebności 

grup/ członek WKZJK - nauczyciel 
akademicki*** 

Władze Wydziału 

3
0

.0
9

.2
0

1
4
 

sytuacja poprawi się w r. ak. 2014/15 
ze względu na oddane do użytku w 
maj 2014 nowe sale dydaktyczne 



Lp. 
Nr 

wniosku 
WNZ/
PU* 

Opinia 
WKZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osób 

T
e
rm

in
 

re
a
li
z
a

c
ji
 

z
a
d

a
n

ia
 

Forma realizacji zadania 

5.  5/I PU pozytywna 23.10.2013 

udokumentowany przypadek braku 
szacunku nauczyciela akademickiego w 

stosunku  do studentów - nauczyciel 
akademicki*** 

Dziekan Wydziału 

X
II

 2
0

1
3
 

rozmowy bezpośrednie; do 
weryfikacji w trakcie kolejnej 

ankietyzacji 

6.  6/I PU pozytywna 23.10.2013 
zbyt późna sesja poprawkowa - członek 

WKZJK - nauczyciel akademicki*** 

Prorektor ds. 
Kształcenia 

IX
 2

0
1

4
/1

5
 

wprowadzono nieznaczne zmiany w 
organizacji roku akademickiego 

2014/15 

7.  7/I PU pozytywna 23.10.2013 
za późne rozliczanie roku akademickiego - 
członek WKZJK - nauczyciel akademicki*** 

Prorektor ds. 
Kształcenia 

IX
 2

0
1

4
/1

5
 

wprowadzono nieznaczne zmiany w 
organizacji roku akademickiego 

2014/15 

8.  8/I PU pozytywna 23.10.2013 
konieczna wcześniejsza rejestracja w Moja 

PG studentów i doktorantów na I rok - 
członek WKZJK - nauczyciel akademicki*** 

Prorektor ds. 
Kształcenia 

IX
 2

0
1

4
/1

5
 

wprowadzono nieznaczne zmiany w 
organizacji roku akademickiego 

2014/15 

9.  9/I PU pozytywna 23.10.2013 
konieczne rozszerzenie godzin pracy 

Dziekanatu (1 raz w tyg. po południu) - 
członek WKZJK - nauczyciel akademicki*** 

Dziekan Wydziału 

X
II

 2
0

1
3
 

po przeanalizowaniu problemu 
zdecydowano przedłużyć czas 
realizacji zadania na następny 

semestr 

10.  10/I PU pozytywna 23.10.2013 
brak możliwości zapisywania się studentów 

do grup laboratoryjnych w Moja PG - 
członek WKZJK - nauczyciel akademicki*** 

Prorektor ds. 
Kształcenia; CUI 

IX
 2

0
1

4
/1

5
 

poprawiono funkcjonalność systemu 
mojaPG w tym zakresie; częściowo 
jest ona niedostosowana do potrzeb 

Wydziału 



Lp. 
Nr 

wniosku 
WNZ/
PU* 

Opinia 
WKZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osób 

T
e
rm

in
 

re
a
li
z
a

c
ji
 

z
a
d

a
n

ia
 

Forma realizacji zadania 

11.  11/I PU pozytywna 23.10.2013 
nieprzestrzeganie godzin konsultacji przez 

niektórych nauczycieli - studenci za 
pośrednictwem członka WKZJK*** 

Dziekan Wydziału 

IX
 2

0
1

4
/1

5
 

rozmowy bezpośrednie; do 
weryfikacji w trakcie kolejnej 

ankietyzacji 

12.  12/I PU pozytywna 23.10.2013 
niedoskonała organizacja pracy obsługi 

administracyjnej kształcenia- studenci za 
pośrednictwem członka WKZJK*** 

Dziekan Wydziału 

IX
 2

0
1

4
/1

5
 

rozmowy bezpośrednie; do 
weryfikacji w trakcie kolejnej 

ankietyzacji 

13.  13/I PU pozytywna 23.10.2013 

opóźnione o 2 mies. wypłaty stypendiów dla 
studentów i doktorantów na początku roku 
akademickiego -  studenci przez członka 

WKZJK*** 

Prorektor ds. 
Kształcenia 

b
ra

k
 

ro
z
w

ią
z
a

n
ia

 odpowiedź Prorektora  dr hab. Marka 
Dzidy o niemożności rozwiązania 

tego problemu bez skrócenia terminu 
przyjmowania 

wniosków/przyjmowania wniosków w 
czasie wakacji 

14.  14/I PU pozytywna 23.10.2013 

nierównomierne obciążenie nauczycieli 
akademickich pracami dyplomowymi na II 

stopniu - członek WKZJK - nauczyciel 
akademicki*** 

Dziekan Wydziału 

V
 2

0
1

4
 wprowadzono zasady obciążania 

nauczycieli akademickich pracami 
dyplomowymi - uchwała RW z dnia 

05.02.2014 r. 

15.  15/I PU pozytywna 23.10.2013 
niemożność dokumentowania prac N-B i 
grantów w Moja PG przez doktorantów - 
członek WKZJK - nauczyciel akademicki 

CUI 

X
II

 2
0

1
3
 

poprawiono funkcjonalność systemu 
mojaPG w tym zakresie 

16.  16/I PU pozytywna 24.10.2013 
brak informacji nt. roku akademickiego, 

kierunku, semestru, na listach obecności w 
Moja PG - studenci przez członka WKZJK 

CUI 

r.
 a

k
. 

2
0

1
4

/2
0

1
5
 

Wpłynęła informacja o sprawdzaniu 
tych funkcjonalności na WFTiMS 

oraz w CJO 



Lp. 
Nr 

wniosku 
WNZ/
PU* 

Opinia 
WKZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osób 

T
e
rm

in
 

re
a
li
z
a

c
ji
 

z
a
d

a
n

ia
 

Forma realizacji zadania 

17.  17/I PU pozytywna 23.10.2013 
brak wyposażenia sal seminaryjnych w 

rzutniki multimedialne (203 Ch B, 306 Ch B) 
- członek WKZJK - nauczyciel akademicki 

komisja informatyczna 

X
II

 2
0

1
3
 

wszystkie sale będące w dyspozycji 
Wydziału są wyposażone w rzutniki; 

w salach będących w dyspozycji 
katedr - rzutniki zapewniają Katedry; 

w sali 306B rzutnik zostanie 
zainstalowany w trakcie 

realizowanego w X i XI 2014 remontu 

18.  18/I PU pozytywna 23.10.2013 
kryterium dostępność nauczyciela poza 

zajęciami należy usunąć z ankiet - członek 
WKZJK - nauczyciel akademicki 

UKZJK 

II
 2

0
1
4
 Kryterium zmieniono na: Czy 

prowadzący przestrzegał terminów 
konsultacji i był wówczas dostępny 

dla studentów? 

19.  19/I PU pozytywna 23.10.2013 
brak procedury finansowania materiałów 
potrzebnych na zajęcia laboratoryjne - 

członek WKZJK - nauczyciel akademicki 

Dziekan Wydziału 

X
II

 2
0

1
3
 istnieje możliwość otrzymania 

dofinansowania przez Katedry ze 
środków wydziałowych - procedura 
wymaga skierowania podania do 

Dziekana Wydziału 

20.  20/I PU pozytywna 23.10.2013 

sesja doktorancka powinna być sprofilowana 
–wspólna sesja doktorantów całego 

wydziału jest czasochłonna i nie stwarza 
warunków merytorycznej dyskusji -- członek 

WKZJK - nauczyciel akademicki*** 

Kierownika SD  
Prodziekan ds. nauki 

s
e

s
ja

 2
3

 -
 

2
4

.0
9

. 

2
0

1
4
 sesja podsumowująca rok 

akademicki 2013/14 została 
podzielona na 6 sekcji, według 
tematyki realizowanych prac 

21.  21/I PU pozytywna 29.10.2013 nieścisłości na stronie domowej Wydziału*** administrator strony 

X
II

 2
0

1
3
 

strona jest stale aktualizowana, w X 
2014 trwa jej migracja do nowego 

systemu i porządkowanie 

*PU  – potrzeba udoskonalenia; WNZ – wykryta niezgodność 

**  – pozytywna/negatywna 

***   – problemy, wymagające monitorowania w następnym roku akademickim 

 

 


