
Sprawozdanie z działalności WKZJK/KZJK  
w roku akademickim 2013/2014 

1. Dokumenty WKZJK/KZJK:  

1.1. dokument powołania WKZJK/KZJK, w przypadku gdy pojawiły się zmiany w stosunku do 
roku akademickiego 2013/2014, 

1.2. skład osobowy WKZJK/KZJK w roku akademickim 2013/2014, 

1.3. harmonogram pracy WKZJK/KZJK 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. Powołanie zespołów 

roboczych w 

zmienionych składach i 

wyznaczenie zadań: 

WKZJK wrzesień 

2013 

Zrealizowano.  

Skład zespołów: 

 

1.Zespół ds. 

opracowywania i 

aktualizowania Księgi 

Jakości Wydziału 

  Agnieszka Błażko, Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska, Rafał 

Janowicz 

2. Zespół ds. 

monitorowania 

procesu 

dydaktycznego, 

  Małgorzata Skrzypek-

Łachińska,  Piotr Marczak, 

Roman Ruczyński, Rafał 

Janowicz 

3. Zespół ds. 

monitorowania i 

tworzenia procedur z 

zakresu dydaktyki, 

   Małgorzata Skrzypek-

Łachińska, Agnieszka Błażko, 

Zofia Bołtakis 

4. Zespół ds. 

weryfikacji efektów 

kształcenia, 

  Agnieszka Błażko,  

5. Zespół ds. 

monitorowania bazy 

dydaktycznej 

  Mariusz Grych, Rafał Janowicz 

2. Hospitacje sem 

zimowy 

Zespół ds. 

monitorowania 

procesu 

dydaktycznego 

styczeń 

2014 

Zrealizowano – opracowano 

wnioski po hospitacjach 

3. Raport z realizacji 

modułów kształcenia 

zgodnie z nowym 

programem studiów 

Zespół ds. 

monitorowania 

procesu 

dydaktycznego 

marzec Zrealizowano – przyjęto 

raport od koordynatorów sem 

3 i 4 i wprowadzono doraźne 

działania usprawniajace 



Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

4. Kontrola bazy 

dydaktycznej 

Zespół ds. 

monitorowania bazy 

dydaktycznej 

kwiecień Zrealizowano – analiza 

oprogramowania do celów 

dydaktycznych 

5. Prace nad sposobami 

weryfikacji efektów 

kształcenia 

Zespół ds. weryfikacji 

efektów kształcenia 

kwiecień w toku 

6. Prace nad procedurami 

(zgodnie z listą 

zgłoszonych potrzeb 

zmian) 

Zespół ds. 

monitorowania i 

tworzenia procedur z 

zakresu dydaktyki, 

kwiecień Zrealizowano: aktualizację 

procedury postępowania przy 

przeprowadzaniu 

sprawdzianu predyspozycji do 

zawodu architekta 

  

 

7. Hospitacje sem letni Zespół ds. 

monitorowania 

procesu 

dydaktycznego 

maj Zrealizowano – opracowano 

wnioski po hospitacjach 

8. Raport o opracowanej 

procedurze weryfikacji 

efektów kształcenia 

Zespół ds. weryfikacji 

efektów kształcenia 

czerwiec zrealizowano 

9. Prace nad procedurami 

(zgodnie z listą 

zgłoszonych potrzeb 

zmian) 

Zespół ds. 

monitorowania i 

tworzenia procedur z 

zakresu dydaktyki, 

wrzesień Zrealizowano: 

- opracowano zasady 

wznawiania studiów na 

studiach I stopnia 

- opracowano zasady 

wznawiania studiów na 

studiach II stopnia 

10. Prace nad wydziałową 

księgą jakości 

Zespół ds. 

opracowywania i 

aktualizowania Księgi 

Jakości Wydziału 

wrzesień Zrealizowano: 

- uaktualniono zapisy 

odnośnie prowadzonych 

kierunków studiów 

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

2.1. W roku 2013/2014 odbyły się 2 spotkania WKZJK w pełnym składzie i kilkanaście spotkań 
w zespołach roboczych. Ze spotkań WKZJK sporządzono notatki.  

2.2. informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach – zgodnie 
z pkt 1. 

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

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2013/2014 (szczególnie Księgi Jakości Kształcenia) – pk1 poz. 6 i poz 8 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału/centrum dotyczące jakości kształcenia w roku 
akademickim 2013/2014, - pk1 poz. 2,3,7,10 

2.6. inne działania wydziału/centrum uznane za istotne. 



3. Harmonogram działań na rok akademicki 2014/2015. 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny za 
wykonanie zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1. Kontrola bazy 

dydaktycznej 

Zespół ds. 

monitorowania bazy 

dydaktycznej 

listopad 

2014 

optymalizacja obciążenia 

sal dydaktycznych w 

kontekście realizacji 

modułów 

2. Prace nad procedurami 

(zgodnie z listą 

zgłoszonych potrzeb 

zmian) – etap I 

Zespół ds. 

monitorowania i 

tworzenia procedur z 

zakresu dydaktyki, 

grudzień 

2014 

 

3. Hospitacje sem zimowy Zespół ds. 

monitorowania procesu 

dydaktycznego 

styczeń 

2015 

posumowanie wyników 

4. Prace nad sposobami 

weryfikacji efektów 

kształcenia 

Zespół ds. weryfikacji 

efektów kształcenia 

styczeń 

2015 

kryteria oceny prac 

projektowych 

5. Raport z realizacji 

modułów kształcenia 

zgodnie z nowym 

programem studiów 

Zespół ds. 

monitorowania procesu 

dydaktycznego 

luty 

2015 

raport od koordynatorów 

sem 3 i 5  

6. Hospitacje sem letni Zespół ds. 

monitorowania procesu 

dydaktycznego 

maj 

2015 

posumowanie wyników 

7. Raport z realizacji 

modułów kształcenia 

zgodnie z nowym 

programem studiów 

Zespół ds. 

monitorowania procesu 

dydaktycznego 

wrzesień 

2015 

raport od koordynatorów 

sem 4 i 6  

8. Prace nad procedurami 

(zgodnie z listą 

zgłoszonych potrzeb 

zmian)-etap II 

Zespół ds. 

monitorowania i 

tworzenia procedur z 

zakresu dydaktyki, 

wrzesień 

2015 

 

  



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

L
p. 

Nr 
wniosku 

WNZ
/PU* 

Opinia 
WKZJK/ 
KZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1. 

A/1/13-14 

PU pozytywna 

01.10.2013   

konieczność aktualizacji procedury 

postępowania przy przeprowadzaniu 

sprawdzianu predyspozycji do zawodu 

architekta/Agnieszka Błażko 

Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska 

30.04.2014 zaktualizowano procedury 

postępowania przy 

przeprowadzaniu 

sprawdzianu predyspozycji do 

zawodu architekta 

2. 

A/2/13-14 

PU pozytywna 

03.10.2013   

brak zasad sposobu zapisów na moduły 

obieralne na semestrach od 1 do 6 na 

studiach I stopnia/Agnieszka Błażko 

Małgorzata 

Skrzypek-

Łachińska, Anna 

Wancław, stud-

Aleksandra Talko 

13.01.2014 

nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

3. 

A/3/13-14 

PU pozytywna 

03.10. 2013  

brak zasad sposobu zapisów na moduły 

obieralne na semestrach od 1 do 3 na 

studiach II stopnia/Agnieszka Błażko 

Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska 

13.01.2014 nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

4. 

A/4/13-14 

PU pozytywna 

07.10. 2013   
brak zasad wznawiania studiów na 

studiach I stopnia/Kamila Birut 

Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska 

13.09.2014 opracowanie zasad 

wznawiania studiów na 

studiach i stopnia 

5. 

A/5/13-14 

PU pozytywna 

07.10. 2013   
brak zasad wznawiania studiów na 

studiach II stopnia/Kamila Birut 

Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska 

13.09.2014 opracowanie zasad 

wznawiania studiów na 

studiach ii stopnia 



L
p. 

Nr 
wniosku 

WNZ
/PU* 

Opinia 
WKZJK/ 
KZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

6. 

A/6/13-14 

PU pozytywna 

07.10.2013 

brak szczegółowych zasad 

podejmowania studiów na WA w 

drodze przeniesienia/Kamila Birut 

Małgorzata 

Skrzypek-

Łachińska, Andrzej 

Rozeński 

13.09.2014 opracowanie szczegółowych 

zasady podejmowania 

studiów na WA w drodze 

przeniesienia 

7. 

A/7/13-14 

PU pozytywna 

10.10.2013   

brak kompleksowego wewnętrznego 

regulaminu praktyk zawodowych i 

przedmiotowych/Małgorzata Skrzypek-

Łachińska 

Anna Wancław 

30.09.2014 

w trakcie opracowywania 

8. 

A/8/13-14 

PU pozytywna 

10.10.2013  

brak zasad archiwizacji prac 

poświadczających nabycie założonych 

efektów kształcenia/Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska 

Piotr Marczak 

30.11.2013 
nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

9. 

A/9/13-14 

PU pozytywna 

14.10.2013  

brak uregulowań dotyczących trybu 

wyboru profilu dyplomowania (studia I 

stopnia), specjalności lub kierunku 

dyplomowania (studia II stopnia) oraz 

kryteriów kwalifikacji/Anna Wancław 

Małgorzata 

Skrzypek-

Łachińska, Rafał 

Janowicz, Piotr 

Marczak 

31.11.2013 

nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

10. 

A/10/13-14 

PU pozytywna 

14.10.2013 
brak zasad rozpatrywania podań i 

odwołań do dziekana/Kamila Birut 

Anna Wancław, 

Rafał Janowicz, 

Zofia Bołtakis 

31.11.2013 nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 



L
p. 

Nr 
wniosku 

WNZ
/PU* 

Opinia 
WKZJK/ 
KZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

11. 

A/11/13-14 

PU pozytywna 

14.10.2013  

brak wewnętrznych zasad udzielania 

indywidualnego planu i programu 

studiów/Agnieszka Błażko 

Małgorzata 

Skrzypek-

Łachińska, Zofia 

Bołtakis 

31.11.2013 
nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

12. 

A/12/13-14 

WNZ pozytywna 

18.10.2013  

brak wewnętrznej procedury publikacji 

tekstów na stronie www/Agnieszka 

Błażko 

Rafał Janowicz 

22.10.2013 
zrealizowano ustalając 

obszary kompetencji 

13. 

A/13/13-14 

PU pozytywna 

18.10.2013 
brak zasad kierowania studentów na 

stypendium ERASMUS/Kamila Birut 

Anna Wancław, 

Aleksandra Talko, 

Justyna Borucka 

15.01.2014 nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

14. 

A/14/13-14 

PU negatywna 

21.10.2013 

zły stan stołów kreślarskich w salach do 

realizacji zajęć projektowych/Piotr 

Marczak 

-------------------------- 

--------------- 

--------------------------------------- 

15. 

A/15/13-14 

PU pozytywna 

09.12.2013 

brak rozwiązania systemu wystaw 

czasowych projektów 

architektonicznych/Piotr Marczak, Rafał 

Janowicz 

Jan Buczkowski 

23.05.2014 
nie zrealizowano 

nowy termin 19.12.2014 

16. 

A/16/13-14 

PU pozytywna 

08.01.2014 

potrzeba zwiększenia liczby stanowisk 

komputerowych w laboratorium 

komputerowym/ Małgorzata Skrzypek-

Łachińska 

Mariusz 

Grych,Piotr 

Marczak Rafał 

Janowicz 

28.11.2014 

w trakcie zakupu 



L
p. 

Nr 
wniosku 

WNZ
/PU* 

Opinia 
WKZJK/ 
KZJK** 

Data 
zgłoszenia 

Opis potrzeby zmiany 
Zgłoszenie 
przekazano do 
nast. osoby/osób 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

17. 

A/17/13-14 

WNZ pozytywna 

22.09. 2014 

korekta zasad przyjęć na studia II 

stopnia - opis trybu postępowania z 

dokumentami – portfolio/ Zofia Bołtakis 

Małgorzata 

Skrzypek-Łachińska 

19.12.2014 

 

*PU  – potrzeba udoskonalenia; WNZ – wykryta niezgodność 

**  – pozytywna/negatywna 
 


