
 1 

 
Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
za rok akademicki 2013/2014 

 
 
 

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania rocznego jest załącznik do Uchwały senatu 
PG nr 15/2012 z dnia 21.11.2012 r. oraz wytyczne Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia, ustalone na zebraniu ww. Komisji w dniu 25.09.2014 r. 
 
 
 
I. Informacje wstępne - dokumenty 
 

1. Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki (ETI) została powołana pismem dziekana WETI/653/13 z dnia 
12.02.2013 r., które dołączono do sprawozdania za rok 2012/2013. W trakcie 
sprawozdawanego roku nastąpiła zmiana w składzie WKZJK: na wniosek Wydziałowej Rady 
Studentów (WRS) przedstawicielem studentów w WKZJK od czerwca 2014 została p. 
Agnieszka Kopowska (e-mail przewodniczącej w załączeniu). Aktualny skład WKZJK podano 
w Załączniku 1 do niniejszego sprawozdania. 

2. Zadania WKZJK na rok akademicki 2013/2014 r. zostały przedstawione i przedyskutowane 
na zebraniu w dniu 11.12.2013 r., a następnie zatwierdzone przez komisję na jej zebraniu 
w dniu 15.01.2014 r. Zadania WKZJK na rok 2013/2014 w formie tabelarycznej, zgodnie 
z wymogami UKZJK załączono do niniejszego sprawozdania (Załącznik 2). 

 
II. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2013/2014 
 

1. W sprawozdawanym okresie WKZJK odbyła jedenaście spotkań poświęconych różnym 
aspektom działalności w zakresie jakości kształcenia na wydziale. Spotkania były 
dokumentowane notatkami służbowymi sporządzanymi przez przewodniczącego WKZJK 
oraz listą obecności. Tematyka prac komisji była prezentowana na posiedzeniach Rady 
Wydziału w dniach: 19.11.2013 r. (sprawozdanie z działalności za rok 2012/13) oraz 
21.05.2014 r.  

2. Zgodnie z przyjętą listą działań na rok 2013/14 WKZJK skupiła się w pierwszym rzędzie na 
opracowaniu Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI. Ze względu na brak procedur przyjęto 
następujący sposób postępowania: w porozumieniu z WKZJK dziekan wydziału powołał 9 
zespołów roboczych do opracowania kolejnych rozdziałów księgi jakości, zgodnie z wzorcem 
zaproponowanym przez władze uczelni. Istotnym elementem opracowanej księgi była 
procedura „Zmiana w systemie jakości”, która opisywała sposób wprowadzania kolejnych 
zmian w systemie jakości na wydziale ETI. Księga Jakości Kształcenia Wydziału ETI została 
zatwierdzona przez dziekana wydziału w styczniu 2014 r. i opublikowana na stronie 
wydziałowej w zakładce poświęconej jakości kształcenia. 

3. Zatwierdzenie Księgi Jakości, a w konsekwencji procedury opisującej zasady modyfikacji 
systemu kształcenia pozwoliło uruchomić procesy tworzenia kolejnych procedur niezbędnych 
dla funkcjonowania spójnego systemu jakości na wydziale. Uwzględniając wymagania 
sformułowane we wzorcu oraz potrzeby wydziału zdecydowano w pierwszej kolejności 
opracować 9 procedur wydziałowych. Zgodnie z opracowaną procedurą wprowadzania 
zmian do chwili pisania niniejszego sprawozdania opracowano 6 procedur. Ze względu na 
przewidywaną nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wynikające stąd zmiany 
w regulaminach studiów zrezygnowano z przygotowania (w tej kadencji) jednej z procedur. 
Pozostałe 3 procedury są w trakcie opracowywania (w przypadku 2 procedur opóźnienie 
wynikło z przyczyn niezależnych - choroba osoby odpowiedzialnej). Opracowane 
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i zatwierdzone przez dziekana procedury umieszczono na stronie internetowej Wydziału ETI. 
Wykaz tych procedur zawarto także w tabeli stanowiącej Załącznik 3 do niniejszego 
sprawozdania. 

4. Kontynuowano prace nad propagowaniem problematyki jakości kształcenia w formie strony 
internetowej. Powstała zakładka na stronie wydziałowej, która następnie została gruntownie 
zmodyfikowana, w związku ze zmianą strony wydziałowej. Na zmodyfikowanej stronie, pod 
adresem http://eti.pg.edu.pl/ksztalcenie, znajdują się informacje wymagane przez system 
jakości kształcenia obowiązujący na PG. Problematyka jakości kształcenia była również 
przedstawiona przez przewodniczącego WKZJK na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 
21.05.2014 r. Prezentacja zawierała aktualne problemy dotyczące działalności WKZJK – 
informowała o księdze jakości kształcenia, stronie wydziałowej poświęconej jakości 
kształcenia, aktualnym pracom komisji uczelnianej w zakresie systemu antyplagiatowego, 
wzorca prac dyplomowych itp. 

5. WKZJK brała również czynny udział w przygotowaniu Dni Jakości na PG, które odbyły się 
w Sopocie w dniu 24.06.2014 r. Przewodniczący WKZJK przygotował i wygłosił referat pt.: 
„Kalendarze – użyteczne narzędzie wspomagające działania projakościowe” 

6. Analizując zadania WKZJK na rok 2013/2014 można zauważyć, że nie zrealizowano zadania 
pt.: „Przegląd wydziałowych regulaminów i zarządzeń pod kątem ich zgodności i spójności 
z obowiązującym systemem kształcenia i przepisami uczelnianymi”. Należy wspomnieć, że 
zadanie to zaproponowano w momencie, gdy nie posiadano informacji o planowanych 
zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Zdecydowano się na przełożenie tego 
zadania na rok następny, gdy będzie już dostępna pełna informacja o zmianach w systemie 
kształcenia.  

7. Uwzględniając wymagania zawarte w uchwale senatu PG w sprawie wprowadzenia 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice 
Gdańskiej, nr 15/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r. paragraf 6.3 podpunkt 2, komisja 
stwierdza, że podstawowym problemem na wydziale jest pewne rozproszenie działań 
projakościowych, które w obecnym kształcie nie tworzą jeszcze w pełni spójnego systemu. 
Jakkolwiek ukończono prace nad pierwszą wersją Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI 
oraz powstały w większości podstawowe procedury, istotne dla jakości kształcenia będzie 
stworzenie mechanizmów ich przestrzegania. Dużą rolę do odegrania będzie miało 
propagowanie zagadnień jakości na forum Rady Wydziału oraz poprzez stronę internetową 
(w tym proponowane forum internetowe dotyczące jakości kształcenia). 

8. Proponowany harmonogram działań na rok akademicki 2014/2015: 

1. Opracowanie wybranych procedur projakościowych (kontynuacja zadania z roku 
poprzedniego). 

2. Aktualizacja wybranych danych zawartych w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia 
Wydziału ETI. 

3. Wypracowanie metod upowszechniania problematyki jakości kształcenia na wydziale 
(forum internetowe, prezentacje na Radzie Wydziału itp.).  

4. Przegląd regulaminów wydziałowych i zarządzeń pod kątem ich zgodności i spójności 
z nową ustawą i przepisami uczelnianymi.  

5. Przygotowanie sprawozdania za rok 2014/15. 
6. Inne zadania zlecone przez UKZJK. 

 
      Przewodniczący WKZJK 
 
 
 
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 
               prof. nadzw. PG 

 

http://eti.pg.edu.pl/ksztalcenie
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Załącznik 1 
 

 

 
Skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku 2013/2014 

 
1. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz – przewodniczący 

2. dr hab. inż. Jerzy Pluciński – członek 

3. dr inż. Jarosław Kuchta – członek 

4. dr inż. Artur Poliński – członek 

5. mgr inż. Zenon Filipiak – członek 

6. Małgorzata Piwowarska– członek 

7. mgr inż. Andrzej Jędrzejowski (przedstawiciel doktorantów) – członek 

8. Przemysław Tusk (WRS) do czerwca 2014 r. –  Agnieszka Kopowska (od czerwca 2014 r.)  

                                                                                                                                – członek 

9. Damian Derebecki (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych) – członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


