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

w roku akademickim 2018/2019 
 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 24.09.2019 r. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia w głosowaniu w dniu 5.09.2019 r. 
 

Podstawa prawna: Uchwała senatu PG nr 57/2017/XXIV z dnia 15.03.2017 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 oraz wytyczne Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (UKZJK).  
 

1. Informacje wstępne - dokumenty 
 

1.1 Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) na Wydziale 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) została powołana pismem dziekana 

WETI.NB.441.2016 z dnia 24.1.2016 r. 

1.2 WKZJK w roku akademickim 2018/2019 działała w następującym składzie: 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 
Dr hab. inż. Jerzy Pluciński 
Dr hab. inż. Marek Wójcikowski 
Dr inż. Jarosław Kuchta 
Dr inż. Artur Poliński 
Mgr inż. Zenon Filipiak 
Małgorzata Piwowarska 
Mgr inż. Mateusz Ficek – delegat doktorantów 
Magda Szymaniak/Jakub Malinowski/Benedykt Bela  – delegat studentów 
Damian Derebecki – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

 

1.3. W roku akademickim 2018/2019, ze względu na istotne zmiany zachodzące 

dynamicznie na uczelni, zdecydowano się na realizację zadań sformułowanych w 

ubiegłorocznym sprawozdaniu z działalności WKZJK. Bardziej szczegółową 

informację o realizacji ww. zadań oraz dodatkowych zadań wynikłych z bieżącej 

działalności wydziału zawarto w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.  

 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 

za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

1 

Aktualizacja procedur 
projakościowych zgodnie ze 
złożonymi wnioskami o 
zmianę w systemie jakości 
na Wydziale ETI. 

Powołane grupy 
robocze. 

Stosownie do 
daty zgłoszenia. 

Sformułowanie 
wniosków o aktualizację 
wydziałowych aktów 
normatywnych. 

2 

Przegląd i aktualizacja 
wybranych danych zawartych 
w Wydziałowej Księdze 
Jakości Kształcenia Wydziału 
ETI. 

Powołane grupy 
robocze. 

Stosownie do 
potrzeb, w 
trakcie roku 
akademickiego. 

Zaktualizowane treści 
księgi jakości. 



 

2 

 

3 

Upowszechnianie 
problematyki jakości 
kształcenia na Wydziale 
ETI. 

Przewodniczący. 

W sposób 
ciągły, w trakcie 
roku 
akademickiego. 

Forum internetowe, 
prezentacje na 
zebraniach kierowników 
katedr i/lub na 
posiedzeniach Rady 
Wydziału. 

4 

Przegląd regulaminów 
wydziałowych i zarządzeń 

pod kątem ich zgodności z 
aktualnymi przepisami. 

Powołane grupy 
robocze. 

Stosownie do 
potrzeb, w 
trakcie roku 
akademickiego 

Zaktualizowane treści 
regulaminów i 
zarządzeń. 

5 
Realizacja bieżących zadań 
zleconych przez UKZJK. 

Przewodniczący/ 
Powołane grupy 
robocze. 

Stosownie do 
potrzeb, w 
trakcie roku 
akademickiego 

Zgodnie z wymogami 
UKZJK. 

6 
Opracowanie szablonów prac 
dyplomowych dla wybranych 
edytorów tekstu. 

Przewodniczący. 
Koniec roku 
akademickiego 

Opracowane szablony. 

7 
Przygotowanie sprawozdania 
za rok 2018/2019. 

Przewodniczący. 
Koniec roku 
akademickiego 

Sprawozdanie. 

 
2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2018/2019 
 

2.1 W sprawozdawanym okresie WKZJK odbyła 5 zebrań poświęconych   działalności 
komisji  na Wydziale ETI. Spotkania były dokumentowane notatkami sporządzanymi 
przez przewodniczącego WKZJK oraz listą obecności. Prace  komisji  w 
sprawozdawanym roku zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Rady Wydziału w 
dniu 24.09.2019 r. (sprawozdanie z działalności za rok 2018/19).  

2.2 W związku z koniecznością aktualizacji Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI 
powołano jedenaście zespołów roboczych w składzie podanym poniżej.  

 

Rozdziały/ załączniki do 
aktualizacji 

Skład zespołu 

1 Z. Filipiak, J. Wtorek 

2 J. Wtorek, W. Zieniutycz 

3/ Zał. Z1, Z2 J. Kuchta, W. Zieniutycz 

4/ Zał. Z3, Z4 
J. Stefański, P. Raczyński, J. Pluciński, 

M. Piwowarska 

5/Zał. Z4, Z5, Z6 
J. Stefański, P. Raczyński, M. Piwowarska, 

M. Szwoch 

6/ Zał. Z7 J. Wtorek, Z. Filipiak, P. Płotka 

7 P. Płotka, J.Wtorek, M. Ficek 

8/ Zał. Z8 J. Stefański, M. Piwowarska, A. Bobkowska 

9 
P. Raczyński, M. Piwowarska,  
M. Szymaniak, J. Malinowski 

10 P. Czarnul, M. Derebecki 

11/Zał. Z9,Z10, Z11 W. Zieniutycz, M. Piwowarska, Z. Filipiak 

 
Efektem prac była uaktualniona wersja księgi zatwierdzona przez dziekana wydziału, 
dostępna na stronie WKZJK https://eti.pg.edu.pl/ksiega-jakosci-ksztalcenia . 
 

2.3 Opracowane/opiniowane akty wewnętrzne i inne dokumenty 

https://eti.pg.edu.pl/ksiega-jakosci-ksztalcenia
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2.3.1 WKZJK w roku 2018/2019 skupiła się w pierwszym rzędzie na kontynuacji prac 

dotyczących aktualizacji aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie 
dydaktyki na wydziale oraz związanych z nimi procedurami wydziałowymi. Prace w 
tym zakresie były realizowane w zasadzie przez całą komisję, która uaktualniała 
lub/i modyfikowała dokumenty dostarczone przez władze dziekańskie. Efektem prac 
była uaktualniona wersja dokumentu pt.: 

 

Regulamin praktyki zawodowej obowiązujący na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

 

Aktualny tekst ww. regulaminu jest dostępny na stronie wydziałowej: 
https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy. 

2.3.2 W ramach przyjętych zasad opiniowania dokumentów wydziałowych przez WKZJK 
komisja wydziałowa opiniowała  aktualizację dwóch regulaminów wydziałowych: (i) 
Regulaminu wydziałowy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych I i II 
stopnia obowiązujący od 1 października 2019 r. na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz (ii) Regulaminu 
dyplomowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej. Efektem tych prac są uaktualnione regulaminy, które są dostępne na 
stronie wydziałowej: 
https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy. 

2.3.3 W dniach 4-6 marca 2019 r., w ramach akredytacji kierunków studiów: elektronika i 
telekomunikacja oraz inżynieria biomedyczna, na terenie wydziału przebywał zespół 
oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pobyt zespołu był poprzedzony  
opracowaniem raportu samooceny, w którego przygotowaniu uczestniczyła czynnie 
komisja. Efektem prac w tym zakresie było przygotowanie wybranych rozdziałów 
raportu samooceny dotyczących problematyki jakości kształcenia na wydziale w 
odniesieniu do ww. kierunków studiów (rozdziały I.1.1, I.2.2, I.3.1 raportów 
samooceny dla obu kierunków studiów). Komisja odbyła również spotkanie z 
członkami zespołu oceniającego, poświęcone działalności WKZJK na wydziale. 

2.3.4  W dniach 14-17 maja 2019 r. na terenie wydziału przebywał zespół oceniający 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w związku z akredytacją  kierunków studiów: 
informatyka oraz automatyka i robotyka. Tak jak w przypadku wizyty zespołu 
omawianego w punkcie 2.3.2 komisja przygotowała wybrane elementy raportu 
samooceny (rozdziały I.1.1, I.2.2, I.3.1 raportów samooceny dla obu kierunków 
studiów). Komisja odbyła również spotkanie z członkami zespołu oceniającego, 
poświęcone działalności WKZJK na wydziale. 

2.4 Inne działania projakościowe 

2.4.1 Komisja kontynuowała prace na stworzeniem wzorca pracy dyplomowej w 
najbardziej popularnych środowisku LaTeX. Ze względu na brak możliwości 
przygotowania wzorca przez pracownika uczelni rozważono dwie opcje: (i) 
przygotowanie wzorca w ramach projektu grupowego, (ii) przygotowanie wzorca 
przy współudziale WRS. Prace w tym zakresie będą kontynuowane. 

2.4.2 Kontynuowano dyskusję nad zagadnieniem  propagowania problematyki jakości 
kształcenia, szczególnie wśród studentów. Stwierdzono, że dotychczasowe wysiłki 
w tym zakresie nie dały pozytywnych rezultatów. Dyskusja na ten temat  będzie 
kontynuowana przy współpracy z samorządem studenckim. W odniesieniu do 
nauczycieli akademickich stwierdzono, że cykliczne zebrania kierowników katedr i 

https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy
https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy
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posiedzenia rad wydziału są optymalna platformą dyskusji w zakresie jakości 
kształcenia. 

2.4.3 W związku z obowiązkiem wykorzystania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 
(JSA)  do oceny autorskiego charakteru prac dyplomowych Komisja podjęła decyzję 
o zawieszeniu obowiązku stosowania wydziałowej Procedury nr 10 (Ochrona 
własności intelektualnej dla prac dyplomowych / projektów dyplomowych) do czasu 
uaktualnienia ww. procedury.  

2.4.4 Przewodniczący WKZJK brał udział w pracy zespołu roboczego ds. zmiany 
formularzy recenzji prac dyplomowych (jako przewodniczący) – zespół przygotował 
propozycje nowych formularzy, które zostały zatwierdzone przez UKZJK   

2.4.5 Członkowie WKZJK brali czynny udział w  VII Ogólnouczelnianym Seminarium 
Dzień Jakości PG. 

3. Podsumowanie ankietyzacji dotyczące: 

3.1 Ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Rodzaj ankiety 
Semestr zimowy 2018/2019 Semestr letni 2018/2019 

Frekwencja Wynik Frekwencja Wynik 

Ankieta elektroniczna 
15.98% 

6091 ankiet 

4.68 – studia 
stacjonarne 

4.81 – studia 
niestacjonarne 

18.66%  

7426 ankiet 

4.58 – studia 
stacjonarne 

4.78 – studia 
niestacjonarne 

 

Wnioski:  

 

4. Zalecenia WKZJK dotyczące doskonalenia WSZJK: 

4.1 Dostosowanie aktualnie funkcjonującego systemu jakości do wymagań ustawy, 
statutu uczelni oraz innych aktów wewnątrzuczelnianych. 

4.2  Niezależnie od rozwiązań szczegółowych ustawy, zdaniem WKZJK, istotnym 
problemem pozostaje nadal zwiększenie poziomu internacjonalizacji studiów. 
Studenci cudzoziemcy (szczególnie spoza UE) reprezentują zróżnicowany stopień 
przygotowania do studiów na naszej uczelni, szczególnie w odniesieniu do  
przedmiotów podstawowych, stąd konieczność uwzględnienia tego faktu w programie 
studiów. 

4.3 Konieczna będzie również uatrakcyjnienie programów kształcenia tak, aby mogły one 
konkurować z programami innych uczelni krajowych i zagranicznych. Zgodnie z 
zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej celowe jest podjęcie prac nad 
zmniejszeniem ilości specjalności oferowanych studentom przez wydział. 

4.4  Niezbędne wydaje się podjęcie dalszych prac nad udoskonaleniem systemu 
ankietyzacji, a w szczególności nad organizacją procesu ankietyzacji. Aktualna forma 
i zawartość ankiety wymagają również modyfikacji, gdyż to także może być przyczyną 
niezadawalającej frekwencji. 

 
 
 
 
             Przewodniczący WKZJK 
      Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 
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