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

w roku akademickim 2016/2017 
 

Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 17.10.2017 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia na zebraniu w dniu 22.09.2017 r. 
 
Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania rocznego jest załącznik do Uchwały 
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.  
 
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., które dołączono do niniejszego sprawozdania 

(Załącznik 1).  

1.2 WKZJK w roku akademickim 2016/2017 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 – delegat studentów 
Damian Derebecki – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

 
1.3. Zadania WKZJK na rok akademicki 2016/2017 r., przedyskutowane i opracowane na 

zebraniu w dniu 27.01.2017 r., zostały zamieszczone poniżej w formie tabelarycznej 

wraz z informacją ogólną o sposobie ich realizacji. Bardziej szczegółową informację o 

realizacji zadań zawarto w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.  

 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 

za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji 
zadania 

1 

Opracowanie 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 
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2 

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. 

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 i 
spójności z nową ustawą i 
przepisami uczelnianymi. 

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 
Przygotowanie sprawozdania 
za rok 2016/2017. 

Przewodniczący. 
Koniec roku 
akademickiego. 

Sprawozdanie. 

 

 
2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2016/2017 
 

2.1 W sprawozdawanym okresie WKZJK odbyła siedem zebrań poświęconych   działalności 
w zakresie jakości kształcenia na Wydziale ETI. Spotkania były dokumentowane 
notatkami służbowymi sporządzanymi przez przewodniczącego WKZJK oraz listą 
obecności. Prace  komisji  w sprawozdawanym roku zostaną zaprezentowane na 
posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 17.10.2017 r. (sprawozdanie z działalności za rok 
2016/17).  

2.2 W związku z koniecznością aktualizacji Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI 
powołano 11 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 

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

Z. Felendzer 

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 

10/Zał. Z9 P. Czarnul, M. Derebecki 

11/Zał. Z10, Z11 W. Zieniutycz, M. Piwowarska, Z. Filipiak 
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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 akty wewnętrzne  
 
2.3.1  WKZJK w roku 2016/2017 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 były uaktualnione 
wersje regulaminów: 

 
• Regulaminu wydziałowego stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych I i 

II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

• Regulaminu dyplomowania  obowiązującego na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 

• Regulaminu praktyki zawodowej obowiązującego na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

 
Uaktualnione teksty ww. regulaminów są dostępne na stronie wydziałowej 
https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy. 

2.3.2 W związku ze zmiana skali ocen obowiązujących  na uczelni WKZJK podjęła pracę 
nad dostarczoną przez władze wydziału propozycją regulaminu przyznawania 
specjalnego certyfikatu za wyróżniające wyniki w nauce. Należy przypomnieć, że z 
aktualnie obowiązującej skali ocen usunięto ocenę celującą, co uniemożliwia 
promowanie studentów osiągających  ponadprzeciętne wyniki  z danego przedmiotu. 
Tą lukę, zdaniem Rady Wydziału ETI ma wypełnić specjalny certyfikat przyznawany 
przez dziekana. W efekcie powstał dokument pt.: „Regulamin przyznawania 
certyfikatu za wyróżniające osiągnięcia w studiowaniu dla studentów i doktorantów 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, który jest 
dostępny na stronie wydziałowej https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy. 

2.3.3 W związku ze zmianą regulaminu praktyki dyplomowej (patrz punkt 2.3.1) zaszła 
potrzeba modyfikacji związanej z tym regulaminem procedury wydziałowej nr 6 
„Praktyki i staże studenckie”. Konieczne aktualizacje zostały wprowadzone do tekstu 
procedury – jej aktualna wersja jest dostępna na stronie 
https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe. 

2.4 Inne działania projakościowe 

2.4.1 Kontynuowano dyskusję nad metodami propagowania problematyki jakości 
kształcenia, szczególnie wśród studentów. W jej  trakcie  stwierdzono, że 
wykorzystywana dotychczas platforma Moodle nie jest popularna i warto rozważyć 
inne bardziej popularne fora (np. Facebook). Taka dyskusja będzie kontynuowana 
przy współpracy z samorządem studenckim. W odniesieniu do nauczycieli 
akademickich celowe wydaje się wykorzystanie cyklicznych zebrań kierowników 
katedr i rad wydziału. 

2.4.2 Komisja kontynuowała prace na stworzeniem wzorca pracy dyplomowej w 
bezpłatnym, ogólnie dostępnym środowisku Latex. Wykorzystując wyniki prac komisji 
w poprzednim roku komisja zwróciła się do dziekana o sfinansowanie prac w tym 
zakresie oraz zaproponowała wykonawcę. Pracę są w toku. 

https://eti.pg.edu.pl/ksiega-jakosci-ksztalcenia
https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy
https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy
https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe
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2.4.3 Przewodniczący WKZJK brał udział w pracach grupy roboczej, która opracowała 
zaktualizowana wersję dokumentu pt. „Uczelniany System Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej” (załącznik do Uchwały 
Senatu nr 57/2017 z 15 marca 2017 r.). 

2.4.4 Członkowie WKZJK brali czynny udział w  V Ogólnouczelnianym Seminarium Dzień 
Jakości PG. 

3. Podsumowanie ankietyzacji – frekwencja, wyniki  

W odniesieniu do zagadnienia ankietyzacji komisja stwierdza, że tak, jak w latach 
ubiegłych zagadnienie to jest prawidłowo prezentowane (forum: Rady Wydziału, 
częstotliwość: po każdej sesji, dostępność wyników: każdy nauczyciel ma dostęp do 
wyników ankietyzacji prowadzonych przez siebie zajęć). Podstawowym problemem jest 
zbyt niska frekwencja, która nie pozwala na pełne wykorzystanie uzyskanych danych do 
oceny nauczyciela akademickiego (sumaryczne ilości ankiet dla semestru zimowego 
wyniosły: (i) 8298 ankiet dydaktycznych, (ii) 546 ankiet oceniających funkcjonowanie 
dziekanatu, (iii) 439 ankiet oceniających funkcjonowanie biblioteki). Wyniki ankietyzacji 
nie odbiegają od zeszłorocznych: (i) oceny studiów stacjonarnych są powyżej 4.5, zaś 
niestacjonarnych są jeszcze wyższe, (ii) ocena funkcjonowania dziekanatu jest również 
na poziomie ok. 4.5 (z wyjątkiem szybkości działania), (iii) ocena funkcjonowania 
biblioteki jest również na poziomie ok. 4.5 (nieco niższa ocena dotyczy zasad 
wypożyczenia krótkoterminowego). Kwestia niskiej frekwencji była przedmiotem dyskusji 
na Radzie Wydziału i wzięli w niej również udział studenci.  Podjęto decyzję o 
zacieśnieniu współpracy z Wydziałową Radą Studentów w celu zwiększenia frekwencji.  

4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK 

Jakkolwiek nie są jeszcze znane szczegółowe kierunki zmian w szkolnictwie wyższym, 
zdaniem WKZJK, istotnym problemem pozostanie zwiększenie poziomu 
internacjonalizacji studiów. Będzie to wymagało dodatkowych działań, gdyż studenci 
obcokrajowcy reprezentują bardzo różny stopień przygotowania do studiów z zakresu 
przedmiotów podstawowych. Konieczne będzie również zmodyfikowanie i 
uatrakcyjnienie programów kształcenia tak, aby były one atrakcyjne i mogły konkurować 

z programami innych uczelni krajowych i zagranicznych. Celowe wydaje się podjęcie 
prac nad udoskonaleniem systemu ankietyzacji, a w szczególności nad formą i 
zawartością ankiety, gdyż mogą to być przyczyny niskiej popularności akcji 
ankietyzacji, co przekłada się na niezadawalającą frekwencję. 

 

 

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


