
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WKZJK – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

r.a.  2012/2013 

 

1. Dokumenty:  

a. dokument powołania WKZJK, 

b. skład osobowy WKZJK, 

c. harmonogram pracy WKZJK.  

 

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2012/2013: 

a. WKZJK w roku akademickim 2012/2013 odbyła 3 spotkania w pełnym składzie i 6 spotkań w 

grupach roboczych; wszystkie spotkania dokumentowane były za pomocą protokołu lub 

notatki i listy obecności,  

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

• Zespół ds. opracowywania i aktualizowania Księgi Jakości Wydziału (Agnieszka Błażko, 

Małgorzata Skrzypek-Łachińska) - zał. nr 1, 

• Zespół ds. weryfikacji efektów kształcenia (Agnieszka Błażko, Małgorzata Skrzypek-

Łachińska, Piotr Czyż) – zał. nr 1, 

• Zespół ds. monitorowania procesu dydaktycznego (Małgorzata Skrzypek-Łachińska, Piotr 

Marczak, Katarzyna Przyłucka) – zał. nr 1, 

• Zespół ds. monitorowania i tworzenia procedur związanych z realizacją dydaktyki 

(Małgorzata Skrzypek-Łachińska, Agnieszka Błażko, Kamila Birut) – zał. nr 1, 

• Zespół ds. monitorowania bazy dydaktycznej (Mariusz Grych, Rafał Janowicz) – zał. nr 1. 

c. informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich wyeliminowanie – 

zał. nr 2, 

d. ilościowe wskaźniki dotyczące działalności kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich 

oraz podyplomowych (są to wskaźniki, które zostały umieszczone  

w Księgach Jakości wydziałowych, lista tych wskaźników jest na końcu dokumentu),  

e. informacje o przebiegu rekrutacji na studia wyższe i doktoranckie na rok akademicki 

2013/2014 – zał nr 3, 

f. inne działania wydziału/centrum uznane za istotne. 

 

3. Bilans mocnych i słabych stron wydziału/centrum dydaktycznego w różnych obszarach 

działania – zał nr 2 – zakładka bilans. 

4. Plany i kalendarium działań mających za zadanie wyeliminowanie zjawisk niepożądanych – 

zał nr 4 

 

Informacje dodatkowe: 

1. studia wyższe w roku 2013/2014 z porównaniem danych z rekrutacji na 2012/2013  

zał 3, 

2. studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 z porównaniem danych z rekrutacji na 

rok 2012/2013, zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelką. 

 

Wydział dyscyplina 
2012/2013  Liczby 2013/2014  Liczby 

kandydatów przyjętych kandydatów przyjętych 

ILiŚ/Architektury Architektura 

i urbanistyka 

16 9 24 19 



Lista wskaźników ilościowych:  

1. Lista kierunków: 

• Architektura i urbanistyka: 

Stacjonarne I stopnia 

Stacjonarne II stopnia 

• Gospodarka Przestrzenna: 

Stacjonarne I stopnia 

2. dane GUS (listopad 2012) dotyczące liczby studentów na ww. kierunkach, liczby 

absolwentów, 

Architektura i urbanistyka: 

Stacjonarne I stopnia – 883 studentów/169 absolwentów 

Stacjonarne II stopnia – 298 studentów/4 absolwentów 

Stacjonarne jednolite – 0 studentów/159 absolwentów 

Gospodarka Przestrzenna: 

Stacjonarne I stopnia – 43 studentów/0 absolwentów (pierwszy rok realizacji) 

3. dyscypliny naukowe, liczba uczestników studiów doktoranckich, liczba uczestników, którzy 

ukończyli studia w zeszłym roku akademickim: 

architektura i urbanistyka – 47 osób (listopad 2012), 8 osób obroniło doktorat w r 2012/2013 

4. liczba prowadzonych studiów podyplomowych, nazwy tych studiów, liczba słuchaczy i liczba 

absolwentów, którzy ukończyli studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013 - 2 

• Studium podyplomowe „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów 

miejskich”;  liczba słuchaczy – 31/ liczba absolwentów – 48, 

• Studium podyplomowe „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”; liczba słuchaczy – 

35/ liczba absolwentów – 44.  

5. dane liczbowe, bez nazwisk, dotyczące kadry firmującej kierunki na studiach wyższych. 

• Architektura i urbanistyka:  36 osób (prof. dr hab. – 3, dr hab. inż. arch. – 11, dr hab. sztuki 

– 4, dr inż. arch. – 18), 

• Gospodarka Przestrzenna:  9 osób (prof. dr hab – 1, dr hab. inż – 1, dr hab. inż. arch.  – 1, 

dr inż. arch. – 5, dr – 1)  

 

Załączniki: 

Zał 1 – Harmonogram pracy WKZJK 2012/2013 

Zał 2 – Sprawozdanie 2012/2013 (plan i kalendarz, bilans) 

Zał 3 – Statystyka rekrutacji 

Zał 4 – Plan pracy 2013/2014 


