
 1 

 
 

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

za rok akademicki 2014/2015 
 
 
 

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 9.07.2015 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 20 stycznia 2015 r. został p. Mateusz Marks (pismo przewodniczącego w 
załączeniu). Aktualny skład WKZJK podano w Załączniku 1 do niniejszego 
sprawozdania. 

2. Zadania WKZJK na rok akademicki 2014/2015 r. zostały przesłane członkom komisji  
dnia 1.10.2014 r. i przedyskutowane i zatwierdzone na zebraniu w dniu 9.10.2014 r., 
a Zadania WKZJK na rok 2014/2015 w formie tabelarycznej, zgodnie z wymogami 
UKZJK załączono do niniejszego sprawozdania (Załącznik 2). 

3. Wnioski dotyczące zmian w systemie jakości na Wydziale ETI, które wpłynęły do 
WKJZK w roku akademickim 2014/2015, podano w Załączniku 3. 

 

 
II. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2014/2015 
 

1. W sprawozdawanym okresie WKZJK odbyła dziesięć 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: 21.10.2013 r. (sprawozdanie z działalności 
za rok 2013/14) oraz 16.06.2015 r.(prezentacja uaktualnionej Księgi Jakości 
Kształcenia Wydziału ETI oraz strony internetowej poświęconej problemom jakości 
kształcenia). 

2. Zgodnie z przyjętą listą działań na rok 2013/14 WKZJK skupiła się w pierwszym 
rzędzie na kontynuacji prac dotyczących Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI. W 
pierwszej kolejności skupiono się na opracowaniu wybranych procedur wydziałowych 
(kontynuacja zadania z roku poprzedniego). Efektem tych prac, które wykonały 
zespoły robocze powołane w roku akademickim 2013/14, były następujące 
procedury: 

 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 1. i 2. stopnia. 

 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 3. stopnia. 

 Programy kształcenia i plany studiów. 
 

W trakcie sprawozdanego roku pojawiła się dodatkowa konieczność opracowania 
procedury antyplagiatowej (polecenie UKZJK). Komisja wydziałowa, w porozumieniu 
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z dziekanem, zdecydowała się zmodyfikować procedurę uczelnianą, dostosowując ją 
do specyfiki wydziału. W efekcie przyjęto procedurę o nazwie: „Ochrona własności 
intelektualnej dla prac dyplomowych / projektów dyplomowych”.  

W związku ze zmianą przepisów w zakresie praktyk oraz staży dokonano również 
odpowiedniej modyfikacji procedury „Praktyki i staże studenckie”. 

Komisja zdecydowała również, że procedury dotyczące studiów międzywydziałowych 
nie powinny zostać opracowane w ramach wydziału, gdyż ten tryb studiów istnieje 
również na innych wydziałach PG.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że w sprawozdawanym roku zakończono etap 
prac dotyczący opracowania podstawowych procedur wydziałowych. Wszystkie 
procedury (w liczbie jedenastu) zostały opublikowane na stronie wydziałowej 
dotyczącej jakości kształcenia i są dostępne pod adresem internetowym 
http://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe.  

3. Zgodnie z harmonogramem prac komisji na rok 2014/15 zaplanowano aktualizację 
Księgi Jakości. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi UKZJK, zaszła konieczność 
wprowadzenia do księgi wydziałowej zapisów dotyczących wewnętrznego systemu 
jakości. Uczelniana komisja przygotowała propozycję wzorca dotyczącego 
wewnętrznego systemu jakości. Komisja wydziałowa uznała, że należy połączyć 
uaktualnienie księgi z modyfikacją polegającą na wprowadzeniu wewnętrznego 
systemu jakości. Uaktualnienie księgi polegało przede wszystkim na wyodrębnieniu 
tej części, która często podlega aktualizacji, i przeniesienie jej do załączników, tak 
aby podstawowe rozdziały księgi nie musiały być często zmieniane. Efektem prac jest 
tekst księgi (wraz z załącznikami oraz procedurami wydziałowymi) dostępny pod 
adresem internetowym http://eti.pg.edu.pl/ksiega-jakosci-ksztalcenia  

4. Kontynuowano prace nad propagowaniem problematyki jakości kształcenia w formie 
strony internetowej. Zmodyfikowano zakładkę (adres http://eti.pg.edu.pl/ksztalcenie) 
gdzie 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 16.06.2015 
r. Prezentacja obejmowała aktualne problemy dotyczące działalności WKZJK – 
zawierała informacje o aktualnym kształcie księgi jakości kształcenia, procedurach 
wydziałowych oraz uruchomionym  internetowym forum dyskusyjnym. Do jego 
stworzenia wykorzystano platformę Moodle. Szczegóły dotyczące funkcjonowania 
forum można znaleźć pod adresem internetowym http://eti.pg.edu.pl/forum-
dyskusyjne  Jako formę propagowania problematyki jakości kształcenia można uznać 
prezentację sprawozdania rocznego z działalności komisji wydziałowej na forum 
Rady Wydziału. 

5. W ramach prac nad zadaniem „Przegląd wydziałowych regulaminów i zarządzeń pod 
kątem ich zgodności i spójności z nową ustawą i przepisami uczelnianymi” dokonano 
modyfikacji procedur dotyczących praktyk i staży studenckich oraz opracowano 
wydziałową procedurę antyplagiatową (patrz punkt 2 sprawozdania). 

6. Komisja wydziałowa uczestniczyła w pracach komisji uczelnianej. Przewodniczący 
komisji aktywnie uczestniczył w pracach UKZJK , a w szczególności kierował grupą 
roboczą, która opracowała wzorzec wewnętrznego systemu jakości kształcenia dla 
wydziałów PG. Koordynował również prace, które doprowadziły do przygotowania 
zakresu obowiązków dla koordynatorów oraz pełnomocników dziekana Wydziału ETI. 
Brał również udział w Trzecim Dniu Jakości PG w dniu 11.06.2015 r. 

7. WKZJK brała również czynny udział w przygotowaniu Wydziału do akredytacji Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunku informatyka. 
Przewodniczący opracował elementy raportu samooceny Wydziału dla Zespołu 

http://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe
http://eti.pg.edu.pl/ksiega-jakosci-ksztalcenia
http://eti.pg.edu.pl/ksztalcenie
http://eti.pg.edu.pl/forum-dyskusyjne
http://eti.pg.edu.pl/forum-dyskusyjne


 3 

Oceniającego. Należy podkreślić, że w efekcie kierunek informatyka na Wydziale ETI 
uzyskał akredytację KAUT. 

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 aktualnie podstawowymi problemami na Wydziale 
ETI są: 

 zbyt niski poziom internacjonalizacji studiów. Powoduje to obniżenie ocen 
parametrycznych wydziału oraz brak możliwości konfrontacji poziomu 
kształcenia z ośrodkami zagranicznymi, 

 niewystarczająca elastyczność realizowanego systemu obieralności 
przedmiotów  przez studentów.   

W zakresie obu tych zagadnień WKZJK wraz z władzami wydziału zamierza 
wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.  

8. Proponowany harmonogram działań na rok akademicki 2015/2016: 

1. Przegląd procedur, regulaminów wydziałowych i zarządzeń pod kątem ich 
zgodności i spójności z ustawą i przepisami uczelnianymi.  

2. Aktualizacja wybranych danych zawartych w załącznikach Księgi Jakości 
Kształcenia Wydziału ETI. 

3. Wdrożenie metod upowszechniania problematyki jakości kształcenia na wydziale 
(forum internetowe, prezentacje na zebraniach kierowników katedr i na 
posiedzeniach Rady Wydziału).  

4. Przygotowanie sprawozdania za rok 2015/16. 
5. Inne zadania zlecone przez władze Wydziału i UKZJK. 

 

 

 

 

 

              Przewodniczący WKZJK 

 

 

 

 

       dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 

        prof. nadzw. PG 
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Załącznik 1 

 

 

 
Skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku 2014/2015 

 
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 

6. Małgorzata Piwowarska 

7. mgr inż. Andrzej Jędrzejowski (przedstawiciel doktorantów) 

8. Agnieszka Kopowska (do 20.01. 2015 r.), Mateusz Marks (od 20.01.2015 r.) 

9. Damian Derebecki (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


