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Sprawozdanie z działalności WKZJK na Wydziale Architektury 

w roku akademickim 2016/2017 

 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału – 19.09.2017 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 Architektury Politechniki Gdańskiej 
Nr 2/X/2016/2017 
z dnia 29 listopada 2016 roku. 
W sprawie: Powołania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
kadencję 2016-2020.  
W roku akademickim 2016/2017 została powołana Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w zmienionym składzie, ze względu na rozpoczęcie na Wydziale 
nowej kadencji 2016/2017. 
 

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

Przewodnicząca: dr inż. arch. Elżbieta Marczak, członek UKZJK 

Członkowie:         dr inż. arch. Agnieszka Błażko 

dr hab. Małgorzata Dymnicka 

dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska 

dr inż. arch. Roman Ruczyński 

dr inż. arch. Rafał Janowicz  

Zofia Bołtakis 

mgr inż. Pitor Iwańczak, dyrektor administracyjny WA 

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego: vacat 

Przedstawiciel studentów: vacat 

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Andrzej Kondracki 

 

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. Analiza wykonania zadań z 
r.a. 2015/2016 w ramach 
WKZJK 

Przewodniczący 
WKZK 

Grudzień 2016 Ocena stopnia realizacji 
zadań WKZJK z r.a. 
2015/2016 

2. Powołanie zespołów 
roboczych i wyznaczenie 
zadań 

WKZJK Grudzień 2016 Protokół z posiedzenia 
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Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

3. Analiza wyników ankiet 
studenckich semestr 
zimowy/ letni 2016/201 

Prodziekan ds. 
studentów, 
WRS, 
członkowie 
WKZJK 

Marzec/Wrzesień 
2017 

Zestawienie wyników ankiet 
sem. zimowy 2016/2017 

4. Kontrola bazy dydaktycznej Przewodnicząca 
WKZJK 

Kwiecień 2017 Raport pokontrolny 

5. Analiza programu 
kształcenia I st. kierunku 
Architektura pod kątem 
możliwości 
umiędzynarodowienia 
(współpraca z ChRL) 

Przewodnicząca 
WKZJK, 

 

Maj 2017 Analiza porównawcza 
programu WAPG i 

6. Podsumowanie wykonania 
zadań z roku akademickiego 
2016/2017 w ramach WKZJK:  
przygotowanie sprawozdania  
rocznego z prac WKZJK;  

Przewodnicząca 
WKZJK, 
członkowie 
WKZJK 

Wrzesień 2017 Raport przekazany do 
UKZJK 

 

 

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 Architektury w roku 
akademickim 2016/2017. odbyła 2 zebrania oraz 4 spotkania w zespołach roboczych. 
Spotkania dokumentowane były w formie notatek elektronicznych oraz protokołów zebrań. 
Korespondencja robocza między poszczególnymi członkami Komisji odbywała się drogą e-
mailową oraz w postaci rozmów bezpośrednich rozmów. 

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

W obrębie WKZJK powołano następujące zespoły robocze: 

a. Zespół ds. monitorowania procesu dydaktycznego na studiach I i II stopnia – E. 
Marczak, R. Janowicz, R. Ruczyński 

b. Zespół ds. monitorowania procesu dydaktycznego na studiach III stopnia – E. Marczak, 
J. Martyniuk-Pęczek 

c. Zespół ds. monitorowania programów kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia 
– M. Skrzypek-Łachińska, A. Błażko, przedstawiciel studentów 

d. Zespół ds. monitorowania i tworzenia procedur z zakresu dydaktyki – M. Podwojewska, 

Z. Bołtakis 

e. Zespół ds. monitorowania bazy dydaktycznej – R. Janowicz, P. Iwańczak, 
przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów 

f. Zespół ds. monitorowania ankietyzacji – E. Marczak, M. Podwojewska, A. Wancław 

g. Zespół ds. monitorowania hospitacji – E. Marczak, P. Marczak 

h. Zespół ds. monitorowania mobilności studentów – M. Podwojewska, J. Borucka 
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Wydziałowe zespoły w r.a. 2016/2017 wykonały następujące działania: 
 

l.p. Zespół  Skład zespołu Wykonane działania 

1. Zespół ds. 
monitorowania procesu 
dydaktycznego studiów 
I i II stopnia 

E. Marczak,  
R. Janowicz,  
R. Ruczyński 

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

• monitorowanie programów kształcenia zgodnie 
z KRK, 

• monitorowanie procesu dyplomowania, 

•  monitorowanie harmonogramu i organizacji 
zajęć, 

• monitorowanie minimum kadrowego na 
poszczególnych kierunkach 

2. Zespół ds. 
monitorowania procesu 
dydaktycznego studiów 
III stopnia 

E. Marczak,  
J. Martyniuk- 
Pęczek 

• monitorowanie rekrutacji na studia III stopnia 

• monitorowanie harmonogramu i organizacji 
zajęć 

3. Zespół  
ds. monitorowania 
programów kształcenia  
i uzyskiwanych efektów 
kształcenia 

M. Skrzypek- 
Łachińska,  
A. Błażko,  
przedstawiciel 
studentów 

• monitorowanie propozycji zmian w programach 
kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku 
pracy 

• monitorowanie metod oceny osiągania 
założonych efektów kształcenia 

4. Zespół  
ds. monitorowania  
i tworzenia procedur  
z zakresu dydaktyki 

M. Podwojewska,  
Z. Bołtakis 

• monitorowanie rekrutacji na studia I i II stopnia, 

• analiza potrzebnych zmian w procedurach 
przeniesienia studenta z innej uczelni na 
Wydział Architektury 

5. Zespół ds. 
monitorowania bazy 
dydaktycznej 

R. Janowicz,  
P. Iwańczak, 
przedstawiciel 
studentów, 
przedstawiciel 
doktorantów 

• monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury 
dydaktycznej, 

• ocena potrzeby poprawy wyposażenia sal w 
rzutniki multimedialne i rolety 
przeciwsłoneczne oraz wyposażenia korytarzy 
w gabloty ekspozycyjne 

6. Zespół ds. 
monitorowania 
ankietyzacji 

E. Marczak, 
M. Podwojewska,  
A. Wancław 

• przeprowadzenie akcji ankietowania, 

• analiza raportu z uzyskanych wyników badań 
ankietowych 

7. Zespół ds. 
monitorowania 
mobilności studentów 

M. Podwojewska,  
J. Borucka 

• monitorowanie i ocena dostosowania programu 
kształcenia pod kątem umiędzynarodawiania 

 

 
 

2.3. informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie 
(wg tabeli nr 1) 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

 - zmiany w zapisach Zasad realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WAPG na 
studia I i II stopnia na kierunku Aarchitektura, 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia, 

- przyjęto i zatwierdzono listę pytań na egzaminy inżynierskie – Gospodarka Przestrzenna 
studia I stopnia WA, 

2.6. inne działania projakościowe wydziału uznane za istotne. 



5 

 

- weryfikacja wydziałowych zasad i procedur dyplomowania,  

- weryfikacja liczby i szczegółowości pytań na egzamin dyplomowy inżynierski i magisterski 
na kierunku Architektura, 

-  wyposażenie 6 sal w rzutniki multimedialne, 

- wyposażenie 2 sal w rolety przeciwsłoneczne, 

- wyposażenie korytarzy w gabloty na potrzeby informacyjne oraz wystaw czasowych. 

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

3.1. ankiety oceny nauczyciela akademickiego, 

Statystyka ogólna dla ankiety:  Wydział Architektury 2016 - Ankietyzacja na semestr 2016/2017, sem. 7 zimowy 

A B C D = B/A E F G = F/E H I = H/E 

Liczba 
wysłanych 
ankiet 

Liczba 
odesłanych 
ankiet 

Liczba 
wypełnionych 
ankiet 

Procent 
ukończenia 
ankiety 

Liczba 
wysłanych 
ankiet / typ 
zajęć 

Liczba 
odesłanych 
ankiet / typ 
zajęć 

Procent 
ukończenia 
ankiety / typ 
zajęć 

Liczba 
wypełnionych 
ankiet / typ 
zajęć 

Procent 
wypełnienia 
ankiety / typ 
zajęć 

1666 43 27 2,58% 1290 35 2,71% 25 1,94% 

Ze względu na błędy techniczne ankietyzacja za semestr letni 2016/2017 nie powiodła się. 

Procent wypełniania Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego na Wydziale Architektury 
wskazuje na nieprzydatność tego narzędzia zarówno do okresowej oceny nauczyciela, jak 
również do działań związanych z doskonaleniem procesu kształcenia. 

3.2. ankiety oceny przedmiotu/modułu. 

Nie przeprowadzano ankiet oceny modułów. 

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK. 

- weryfikacja przedmiotowych efektów kształcenia, praktyki zawodowej, egzaminu 

dyplomowego,  

- weryfikacja liczby i zakresu pytań egzaminu dyplomowego na stopniu magisterskim,  

-  ocena wyników ankiet studenckich, 

- ocena aktualności zapisów w procedurach wydziałowych,  

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

- bieżąca aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia 

 

 

 

 

Podpis przewodniczącego WKZJK  
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Tabela nr 1. WNIOSKI, które wpłynęły do WKZJK w roku akademickim 2016/2017 

Lp. Nr wniosku 
Opinia 
WKZJK 
 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby wprowadzenia zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1. 1/16_17 pozytywna Październik 
2016 

Potrzeba montażu rolet 
przeciwsłonecznych w oknach 
połaciowych w salach komputerowych 
na poddaszu 

dyrektor 

administracyjny 

Listopad 
2016 

Zamontowano 3 rolety 
przeciwsłoneczne w oknach 
połaciowych (s. 402 B, 402 C) 

2. 2/16_17 pozytywna 10.04.2017 Potrzeba zwiększenia liczby rzutników 
multimedialnych w salach 

dyrektor 

administracyjny 
Sierpień 
2017 

Wyposażono 6 sal w rzutniki 
zamontowane na stałe z 
uniwersalnym przyłączem 
multimedialnym (mediabox) 
(s.304, 306, 352, 355, 365, 415) 

3. 3/16_17 pozytywna Marzec 
2017 

Potrzeba wykonania i montażu gablot 
ekspozycyjnych na korytarzach 
Wydziału 

dyrektor 

administracyjny 
W trakcie 
realizacji 

Gabloty będą zamontowane  

w terminie październik/listopad 
2017 

4. 4/16_17 pozytywna 08.05.2017 Potrzeba zmiany w zapisach zasad 
realizacji przeniesienia studenta z innej 
uczelni na WA PG na studia I i II stopnia 
na kierunku Architektura, 

Prodziekan ds. 

Studentów 
23.05.2017 Wprowadzono zmianę  

w zapisach regulaminu 

5. 5/16_17 pozytywna 23.06.2017 Potrzeba zmiany formuły egzaminów 
dyplomowych ustnych na stopniu 
inżynierskim, kierunek Architektura i 
Gospodarka Przestrzenna 

Prodziekan ds. 

Kształcenia i 

Promocji 

r.a. 2017/ 

2018 

Skierowano do analizy  

i realizacji w r.a. 2017/2018 

6. 6/16_17 pozytywna 23.06.2017 Potrzeba zmiany zasad ustalania składu 
komisji egzaminacyjnej dyplomowej na 
stopniu magisterskim, kierunek 
Architektura (powołanie Zespołu 
Egzaminatorów) 

Prodziekan ds. 
Kształcenia i 
Promocji 

r.a. 2017/ 

2018 

Skierowano do analizy  

i realizacji w r.a. 2017/2018 

* – pozytywna/negatywna, 
 


