
Sprawozdania z działalności WKZJK na Wydziale FT i MS 

w roku akademickim 2013/2014 

 

1.  Dokumenty WKZJK:  

1.1. skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2013/2014, - zał. 1 

1.2. harmonogram pracy WKZJK w formie zadań w roku akademickim 2013/2014 i informacje o 
ich realizacji.- zał. 2  

2. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2013/2014: 

2.1. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań, 

W minionym okresie odbyły się 3 protokołowane zebrania: 15 stycznia, 17 czerwca i 26 
września 2014 roku.  

2.2. informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach, 

W danym okresie nie powołano zespołów. 

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

Zespół Oceniający UKZJK stwierdził niezgodność zapisu w „Wydziałowym regulaminie 
dyplomowania”, z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG 
w zakresie egzaminu dyplomowego. Usunięcie tej niezgodności zostało ujęte w 
harmonogramie prac WKZJK na rok akademicki 2014/2015. 

2.4. opracowane akty wewnętrzne wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku akademickim 
2013/2014 (szczególnie Księgi Jakości Kształcenia), 

W roku akademickim 2013/2014 nie opracowano aktów wewnętrznych. 

2.5. opracowane inne dokumenty wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku akademickim 
2013/2014, 

Opracowanie sposobu prezentacji zasad rozliczania praktyk na wszystkich kierunkach 
studiów (procedura w trakcie wdrażania). 

2.6. inne działania wydziału uznane za istotne. 

Przygotowanie referatu pt. „Realizacja strategii Wydziału FTiMS w zakresie jakości 
kształcenia”, który został wygłoszony przez prodziekana ds. kształcenia doc. dr inż. 
Ryszarda Sobczaka na II-gim Dniu Jakości PG. 

3. Harmonogram działań na rok akademicki 2014/2015. 

1) Aktualizowanie Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia.   

2) Przeprowadzenie analizy wyników hospitacji zajęć i studenckich ankiet oceny nauczycieli oraz 

opracowanie na jej podstawie procedury interwencji projakościowej. 

3) Uaktualnienie zakładki WKZJK na stronie internetowej Wydziału poprzez dodanie 

harmonogramu prac i sprawozdań WKZJK.  

4) Rekomendowanie Dziekanowi monitorowanie zainteresowania studiami na II stopniu 

Przeprowadzanie ankiety wśród studentów studiów I stopnia, na końcu VI semestru (osoba 

odpowiedzialna: dr hab. Leszek Kułak) 

5) Rekomendowanie Dziekanowi organizacji specjalistycznych laboratoriów wydających certyfikaty 

(grafika komputerowa, SAS). 



6) Rekomendowanie Kierownikowi SDF uruchomienie ankiet oceny nauczycieli przez doktorantów. 

Opracowanie ankiet (osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG). 

7) Wdrożenie procedury Ochrona Własności Intelektualnej na Wydziale (osoba odpowiedzialna: 

dr hab. inż. Waldemar Stampor). 

8) Dostosowanie zapisu w „Wydziałowym regulaminie dyplomowania”, dotyczącego egzaminu 

dyplomowego, do Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

 

 

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

 

o dr hab. inż. Waldemar Stampor – przewodniczący 

o dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG  (inżynieria materiałowa, nanotechnologia) 

o dr inż. Magda Lemańska (matematyka) 

o dr .hab. Leszek Kułak (fizyka techniczna) 

o mgr inż. Piotr Budzisz – przedstawiciel doktorantów 

o inż. Marta Wójcik – przedstawiciel studentów 

o mgr Iwona Kuzborska – sekretarz Komisji 



Zał. 2 

Harmonogram pracy WKZJK w roku akademickim 2013/2014 

Lp. Zadanie 
Odpowiedzialny 
za wykonanie 
zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Forma realizacji zadania 

1.  Aktualizowanie 
Wydziałowej Księgi Jakości 
Kształcenia 

mgr Iwona 
Kuzborska 

na bieżąco Wydziałowa Księga Jakości 
Kształcenia jest na bieżąco 
uaktualniana. 

2.  Przeprowadzenie analizy 
wyników hospitacji zajęć i 
studenckich ankiet oceny 
nauczycieli za semestr 
zimowy oraz opracowanie 
na jej podstawie procedury 
interwencji projakościowej 
w semestrze letnim roku 
akademickiego 2013/2014 

dr hab. inż. 
Waldemar 
Stampor 

28.02.2014 

24.10.2014 

Pełnomocnik ds. jakości 
kształcenia dr hab. inż. 
Waldemar Stampor zreferował 
wyniki hospitacji zajęć i wyniki 
ankiet studenckich na dwóch 
posiedzeniach RW (28.02.2014 i 
24.10.2014). Po wysłuchaniu 
uwag członków RW i dyskusji na 
zebraniu WKZJK wnioski 
projakościowe zostały 
przekazane prodziekanowi ds. 
kształcenia. 

3.  Ocena organizacji praktyk 
na wszystkich kierunkach 
studiów prowadzonych na 
Wydziale. 

dr Magdalena 

Lemańska 

zmiana 

terminu na 

luty 2015 

Opracowanie jednolitej 
prezentacji zasad rozliczania 
praktyk na wszystkich 
kierunkach studiów. 

4.  Ocena zasad prowadzenia 
studiów podyplomowych 

dr hab. inż. 
Waldemar 
Stampor 

zmiana 

terminu na 

styczeń 
2015 

Zmiana struktury Wydziału z 
wydzieleniem wspólnego 
administratora kursów 
podyplomowych prowadzonych 
na Wydziale. 

5.  Uaktualnienie strony 
internetowej Wydziału, w 
tym zakładki WKZJK 
poprzez dodanie 
harmonogramu i 
sprawozdań WKZJK 

dr hab. Leszek 
Kułak 

czerwiec 
2014 

Na Wydziałowej stronie 
dołączono zakładkę Jakość 
Kształcenia, w której 
zamieszczono Wydziałową 
Księgę Jakości, Raporty Roczne 
oraz skład osobowy WKZJK. 

 

 

 


