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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  
na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2016/2017 
 
Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 06.09.2017 r. 

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. 

1. Dokumenty WKZJK:  

1.1. dokument powołania WKZJK na kadencję 2016-2020: Uchwała Rady Wydziału z dnia 
14.09.2016 w sprawie powołania Komisji Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 

1.2. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2016/2017: 

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 

Członkowie:   dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska 

            dr hab. inż. Jarosław Chojnacki 

             dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski  

             dr hab. inż. Paweł Ślepski 

             dr hab. inż. Dariusz Witt 

             Joanna Niesiobędzka - przedstawiciel WRS 

             mgr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska - przedstawiciel doktorantów 

                        Wojciech Marjański - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  

1.3. harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2016/2017 i informacje o ich 
realizacji.  

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  

podsumowanie wykonania zadań z 
roku akademickiego 2015/2016 w 
ramach WKZJK:  przygotowanie 
sprawozdania rocznego z prac 
WKZJK; wskazanie działań 
naprawczych 

przewodnicząca 
WKZJK 

06. 2016 
sprawozdanie roczne z 
prac WKZJK 

2.  

ocena realizacji zadań 
strategicznych Wydziału w zakresie 
obszarów związanych 
bezpośrednio i pośrednio z 
jakością kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK 

06. 2016 
sprawozdanie przekazane 
do UKZJK 

3.  analiza wyników ankiet studenckich 

Prodziekan ds. 

Organizacji Studiów, 
WRS, członkowie 
WKZJK 

10. 2016 
zestawienie wyników 
ankiet, prezentacja na 
Radzie Wydziału 

4.  

podsumowanie wykonania zadań z 
roku akademickiego 2015/2016 w 
ramach WKZJK:  przygotowanie 
Wydziałowej Księgi Jakości 
Kształcenia 

przewodnicząca 
WKZJK 

04. 2017 
Wydziałowa Księga 
Jakości Kształcenia 
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Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

5.  ujednolicenie zestawów pytań 
ogólnych na egzaminy dyplomowe 
dla studentów poszczególnych 
kierunków (niezależnie od 
specjalizacji) 

Prodziekan ds. 
Kształcenia 

06.2017 zestawy pytań ogólnych 
na egzaminy dyplomowe 

6.  prace nad wprowadzeniem zmian 
w Wydziałowych Zasadach 
Organizacji Studiów Stacjonarnych 
Obowiązujących na Wydziale 
Chemicznym PG 

Prodziekan ds. 
Kształcenia 

05-09.2017 aktualizacja 
Wydziałowych Zasadach 
Organizacji Studiów 
Stacjonarnych 
Obowiązujących na 
Wydziale Chemicznym 
PG 

7.  analiza wyników ankiet studenckich Prodziekan ds. 
Organizacji Studiów, 
WRS, członkowie 
WKZJK 

06. 2017 zestawienie wyników 
ankiet, prezentacja na 
Radzie Wydziału  

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2016/2017: 

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

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym odbyła  
3 zebrania w roku akademickim 2016/2017 oraz spotkania robocze i w formie elektronicznej 
(drogą mailową). Sporządzane są notatki w formie elektronicznej i protokoły zebrań.  

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

W skład WKJK wchodzą Zespoły: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

Zespoły wykonały w roku akademickim 2016/2017 następujące 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 zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, 

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

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

 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  

- nie zgłoszono zjawisk niepożądanych. 
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2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia: 

- Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2015/2016 – omówione na radzie Wydziału dniu 8 
czerwca 2016 r.  i opublikowane na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia. 

- Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym – uaktualniona i zatwierdzona przez 
Dziekana Wydziału 5 kwietnia 2017r., opublikowana na stronie Wydziału w zakładce Jakość 
Kształcenia. 

 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia: 

- Wydziałowe Zasady Organizacji Studiów Stacjonarnych Obowiązujących na Wydziale 
Chemicznym PG. 

 

3. Podsumowanie ankietyzacji nauczycieli akademickich – frekwencja, wyniki, wnioski dotyczące: 

 

Ankietyzacja prowadzona jest dwukrotnie w każdym roku akademickim.  

Oceny są analizowane w rozbiciu na katedry, grupy pracownicze (profesorowie tytularni, inni 
samodzielni, doktorzy). Szukane są trendy zmiany, a zwłaszcza tendencje spadkowe.  

Uwagi przekazywane są kierownikom katedr, opiekunom doktorantów, a także indywidualnym 
nauczycielom. Opracowanie Prodziekana rozsyłane jest do wszystkich członków RW. Ankiety 
studenckie podsumowuje podczas posiedzenia RW Prodziekan ds. Organizacji Studiów. 
Frekwencja na Wydziale jest wysoka i wynosiła w semestrze zimowym 75 % (na  36 493 
rozesłanych ankiet) i 71%  w semestrze letnim (na 35 028 rozesłanych ankiet). 

W semestrze zimowym oceniano ponad 200 nauczycieli akademickich, w tym 135 
pracowników własnych, 78 pracowników innych jednostek, 13 pracowników zewnętrznych i 66 
doktorantów. 

W semestrze letnim oceniano 325 nauczycieli akademickich, w tym 134 pracowników 
własnych, 71 pracowników innych jednostek, 12 pracowników zewnętrznych i ponad 100 
doktorantów. 

Średnia ogólna dla wydziału wyniosła 4,62 i 4,56 (w skali do 5), co można uznać za bardzo 
dobry wynik. W poprzednim roku akademickim wynosiła 4,32 i 4,33 - zaobserwowano znaczną 
poprawę.  

 

Uwagi: 

 Nie odnotowano negatywnych wyników ankiet, nawet u osób, do pracy których uwagi 
zwracano w trakcie realizacji procesu dydaktycznego uwagę dziekanom (głównie w 
odniesieniu do stosunku do studentów), oceny nie są złe, co świadczy raczej o 
incydentalnym charakterze nieporozumień ze studentami – dotyczy to w szczególności 
nauczycieli, uważanych za wymagających.  

 Im wyższy rok studiów, tym oceny są wyższe (dla tego samego nauczyciela); pokazują 
to ankiety z rozkładem na przedmioty.  

 Studenci są mało krytyczni z stosunku do siebie i przeszacowują ocenę własnego 
uczestnictwa w zajęciach.  

 Zaobserwowano poprawę wyników również w odniesieniu do poszczególnych Katedr.  

 

 

 



Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym 

 

 
 

5 

 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

 weryfikacja przedmiotowych efektów kształcenia, szczególnie w odniesieniu do: wyników analizy 
statystycznego rozkładu ocen (ocena wyników zaliczenia sesji), praktyki zawodowej, egzaminu 
dyplomowego,  

 ocena prawidłowości przyporządkowania kadry prowadzącej i wspomagającej proces kształcenia 
w zakresie prawidłowości przyporządkowania do dyscyplin, oraz wymogów ustawowych,  

 ocena wyników ankiet studenckich i doktoranckich,  

 ocena przydatności i aktualności zapisów w procedurach wydziałowych,  

 coroczne opracowanie, na bazie oceny jakości kształcenia, zaleceń do działań projakościowych, 

 aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia.  

 

Podpis przewodniczącego WKZJK 

 

 

 

 

 


