SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ
KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W
ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Gdańsk 2013

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie
kształcenia
……..
Rozdział 3. Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie
kształcenia
…..
§ 9.1. Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia lub
studia drugiego stopnia, jeżeli spełnia następujące warunki:
…..
9) wdrożyła wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający
działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

Niniejsze sprawozdanie, prezentujące ocenę mijającego roku akademickiego 2012/2013 w
zakresie działalności Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, sporządzone zostało zgodnie z § 6 pkt. 3 Regulaminu
funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w
Politechnice Gdańskiej wprowadzonego od 1 stycznia 2013 roku (Uchwała Senatu PG nr
15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r.).
1. Opis działalności WKZJK w roku akademickim 2012/2013
a. liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań:
Od chwili powołania, tj. od 29 stycznia 2013 roku, Wydziałowa Komisja ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia odbyła 11 spotkań. Wszystkie posiedzenia były
protokołowane. Komplet dokumentacji znajduje się u Przewodniczącego Komisji.

b. informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich
efektach:
Zgodnie z rocznym harmonogramem działania Komisji, powołano w ramach jej
składu cztery zespoły robocze, których podstawowym zadaniem było opracowanie
założeń Wydziałowej Polityki Jakości oraz przeprowadzenie weryfikacji (sprawdzenie
aktualności) wszystkich dokumentów normujących na Wydziale proces
dyplomowania oraz organizację praktyk studenckich, w aspekcie Krajowych Ram
Kwalifikacji. Dodatkowym obszarem działań powołanych zespołów było
zredagowanie Wydziałowej Księgi Jakości oraz przygotowanie trzech procedur,
stanowiących jej uzupełnienie:
• „Rozpatrywanie wniosków i odwołań do Dziekana”
• „Praktyki studenckie”
• „Proces dyplomowania”.
Niezależnie od tych działań powołany został, w ramach Komisji, Wydziałowy
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, któremu będą powierzono zadania związane z
wynikami prac monitorujących (doraźne audyty) na Wydziale.
Aktualnie Zespół ten pracuje nad aktualizacją procedury wydziałowej „Proces
dyplomowania”, w związku z decyzją o wdrożeniu w Uczelni systemu
antyplagiatowego, z początkiem semestru letniego b.r.a.
Najistotniejszym obszarem działania Komisji w roku akademickim 2012/2013
była redakcja Wydziałowej Księgi Jakości. Jej projekt jest gotowy i zostanie
zaprezentowany na Radzie Wydziału w dniu 19 listopada 2013 roku, a następnie
zostanie umieszony na stronie internetowej Wydziału. Przewiduje się wdrożenie
Księgi Jakości, decyzją Dziekana Wydziału, z dniem 2 stycznia 2014 roku.

Opinia przedstawiciela przemysłu (interesariusz zewnętrzny):

Szanowny panie Profesorze,
Przed wszystkim pragnę przekazać, że poczytuję sobie za zaszczyt możliwość wyrażenie spostrzeżeń
odnośnie przedstawionego opracowania.
Wyrażam również głęboki szacunek za wykonaną pracę i szczegółowość opracowania.
Odnośnie spostrzeżeń szczegółowych, to zamieściłem je w załączniku, edytowanym w trybie
śledzenia zmian.
Odnośnie spostrzeżeń ogólnych, mam wrażenie, że warto zastanowić się ponownie nad celem
jakiemu ma służyć Księga Jakości i jak często będzie musiała podlegać uaktualnieniom. Odpowiedź na
to pytanie warunkuje zakres szczegółowości opracowania.
Według mojej prywatnej oceny, zaprezentowane opracowanie jest bardzo silnie podatne nawet na
drobne zmiany, ponieważ zbyt szczegółowo opisuje cały szereg zagadnień. Proszę zwrócić uwagę na
zapisy w rozdziałach 4, 5 i 6 gdzie wymienione są nawet pojedyncze stanowiska badawcze lub
prowadzone konferencje. Skutkiem takich zapisów będzie prawdopodobna konieczność dość
częstego aktualizowania całej Księgi albo będę raportowane niezgodności.
Przykładem z kolei WZORCOWEGO ujęcia zagadnienia jest rozdział 5.5 – praktycznie zupełnie
odporny na ewentualne zmiany, nie będzie zachodziła konieczność aktualizacji tego rozdziału.
Rozumiejąc chęć szczegółowego opisu zasobów i osiągnięć uczelni może warto rozważyć
przeniesienie znacznej części opisów do załączników?
Ponadto, taki szczegółowy opis np. infrastruktury może sprawiać wrażenie, że nie oczekuje się już
żadnych zmian, że zapisano „raz na zawsze” – to na pewno nie jest dobry odbiór dokumentu jakim
jest Księga, zostaje zagubione element „otwartości na nowe wyzwania”.
Ale to są tylko moje wrażenia. Jestem przekonany, że inna osoba czytająca ten dokument będzie
miała z pewnością inne odczucia.
Jeszcze raz podkreślam, że jest to bardzo dobry dokument jednak szczegółowość zapisów może
powodować, że będzie wymagać częstych aktualizacji.
Pozdrowienia/Best regards
Jerzy Czuczman
FORUM OKRĘTOWE
+48 602 481 451
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Zadanie

Termin
realizacji
Weryfikacja
aktualności 15.06.2013 r.
wszystkich
dokumentów
normujących na Wydziale:
a) Proces dyplomowania (w
aspekcie Krajowych Ram
Kwalifikacji)
b) Praktyki studenckie (w
aspekcie Krajowych Ram
Kwalifikacji)
c) Rozpatrywanie wniosków i
odwołań do Dziekana
Opracowanie
założeń 30.09.2013 r.
Wydziałowej Polityki Jakości

Osoba odpowiedzialna

Dr hab. inż. Mirosław Gierigk

Dr inż. Damian Bocheński

Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof.
nadzw.PG
Agnieszka Czaja
Dr inż. Damian Bocheński
Mgr inż. Wojciech Olszewski
Agnieszka Czaja

c. informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich
wyeliminowanie:
W roku akademickim 2012/2013 nie zostały stwierdzone takie zjawiska, stąd
nie podejmowane były żadne działania naprawcze.
d. ilościowe wskaźniki dotyczące działalności kształcenia na studiach wyższych,
doktoranckich oraz podyplomowych:
•

lista kierunków prowadzonych studiów wyższych, informacje o poziomach
i ich formach:

Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:
„oceanotechnika”, „energetyka” i „transport”.
Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 1. Obliczenia
sumarycznej liczby godzin w czasie realizacji danego programu studiów wykonano przy
założeniu, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom programu.
Tabela 1
Kierunek
Oceanotechnika
Oceanotechnika

Profil*

Poziom
studiów
I/II

Forma
studiów*
*

Liczba
semestrów

Liczba
punktów
ECTS

O

I

S

7

216

Liczba
profili/
Specjaln
ości
4

O

I

NS

8

240

2

Język
wykłado
wy

Tytuł, jaki
absolwent
uzyskuje

Sumaryczna
liczba
godzin

polski

inŜynier

2700-2790

polski

inŜynier

1620

Oceanotechnika
Oceanotechnika
Energetyka
Energetyka
Transport

O

II

S

3

90 (98)1

3

polski

O

II

NS

4

120

2

polski

O

I

S

7

6

polski

O

II

S

3

214
(220)
91

8

polski

O

I

S

7

217

2

polski

Magister
inŜynier
Magister
inŜynier
inŜynier
Magister
inŜynier
inŜynier

990-1020
(1200)1
705-714
2439-2537
1020
2775

*O – ogólnoakademicki, P – praktyczny
** S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne
1
– specjalność „technologie podwodne”
•

dane GUS (listopad 2012) dotyczące liczby studentów na ww. kierunkach,
liczby absolwentów:

a) liczba studentów na poszczególnych kierunkach:
• Oceanotechnika I stopnia 1116 (w tym 80 niestacjonarne);
• Oceanotechnika II stopnia 48 (nie było studentów niestacjonarnych);
• Energetyka I stopnia 300 (brak studentów niestacjonarnych);
• Energetyka II stopnia 47 (brak studentów niestacjonarnych);
• Transport I stopnia 421 (brak studentów niestacjonarnych).
b) liczby absolwentów:
• Oceanotechnika I stopnia 99 (w tym 6 niestacjonarne);
• Oceanotechnika II stopnia 49 (w tym 9 niestacjonarne);
• Energetyka I stopnia 16 (brak studentów niestacjonarnych);
• Energetyka II stopnia 14 (brak studentów niestacjonarnych);
• Transport I stopnia 0 (jeszcze brak absolwentów, pierwsi w r.a. 2013/14).
•

dyscypliny naukowe, liczba uczestników studiów doktoranckich, liczba
uczestników, którzy ukończyli studia w zeszłym roku akademickim:

Wydział współpracuje z Wydziałem Mechanicznym w prowadzeniu
Środowiskowego Studium Doktoranckiego „współczesne technologie i konwersja
energii”, który odpowiada za organizację tych studiów.
•

liczba prowadzonych studiów podyplomowych, nazwy tych studiów, liczba
słuchaczy i liczba absolwentów, którzy ukończyli studia podyplomowe w
roku akademickim 2012/2013:

Wydział prowadzi studia podyplomowe związane z prowadzonymi na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa kierunkami studiów. Podstawowe informacje o
prowadzonych w ostatnich trzech latach studiach podyplomowych zawarto w tabeli 2.

Tabela 2.
Nazwa studiów
podyplomowych

Standardy ISO i
zarządzanie
przez jakość
(TQM)

Kierunki
studiów
związane z
zakresem
studiów
podyplomowych
Oceanotechnika:
specjalność
Zarządzanie i
marketing w
gospodarce
morskiej,
Transport

Czas
trwania

Cel

Instytucje
współpracujące

Rodzaj
współpracy

Liczba
słuchaczy*
P

U

Forma
potwierdze
nia
uzyskania
kwalifikacji

2
semestry

Pogłębienie
wiedzy z
zakresu
nowoczesnych
metod
zarządzania
organizacjami

PRS, Toka
Consuling,
Agencja
konsultingo
wa
ANIMATOR
, iQuelle,
Grupa
konsultingo
wa RID,
Zakład
Systemów
Jakości i
Zarządzania,
BELOGIQ,
EnMS
Polska

Wykładowcy
zewnęt.
Prowadzą
-cy firmy
lub
będący
ich
pracownikami

149

143

świadectwo
studiów
podyplomo
wych
Po zdaniu
dodatkowy
ch
egzaminów
Certyfikat
menedżera
jakości

Pogłębienie
wiedzy z
zakresu
nowoczesnych
metod
zarządzania
projektami w
gospodarce
morskiej ze
szczególnym
naciskiem na
samodzielną
realizację
projektu przy
wykorzystaniu
metodyki
PRINCE 2
Przygotowanie
kadr do prac
serwisowych na
wiertni

PMexperts,
Ulstein
Poland
LTD

Wykładowcy
zewnęt.
Prowadzą
-cy firmy
lub
będący
ich
pracownikami

Brak
danych.
Pierwsza
edycja
studiów
uruchamian
a od X
2013

świadectwo
studiów
podyplomo
wych.
Po zdaniu
dodatk.
egzaminu
Certyfikat
PRINCE 2
Foundation

Inne
wydziały
PG;
Instytuty
naukowe
związane z
przemysł.
ropy i gazu;
PGNiG;
AGH

Prowadze
nie:
wykładów
ćwiczenia,
laborator.
zajęcia
praktycz.
na
wiertni;

Zarządzanie
projektem w
gospodarce
morskiej

Oceanotechnika:
specjalność
Zarządzanie i
marketing w
gospodarce
morskiej,
Transport

2
semestry

Inżynieria ropy i
gazu

Oceanotechnika:
specjalność
Inżynieria
Zasobów
Naturalnych

2
semestry

42

42

świadectwo
studiów
podyplomo
wych

P – liczba przyjętych słuchaczy,
U – liczba słuchaczy, którzy ukończyli studia.
•

dane liczbowe, bez nazwisk, dotyczące kadry firmującej kierunki na
studiach wyższych:

Energetyka – I i II stopień – 6 prof., 8 dr;
Oceanotechnika – I i II stopień – 2 prof., 5 dr hab., 7 dr;
Transport – I stopień – 2 prof., 2 dr hab., 7 dr.

e. informacje o przebiegu rekrutacji na studia wyższe i doktoranckie na rok
akademicki 2013/2014 (w załączeniu).
2. Bilans mocnych i słabych stron Wydziału dydaktycznego w różnych obszarach
działania (w załączeniu).
3. Plany i kalendarium działań mających za zadanie wyeliminowanie zjawisk
niepożądanych:
Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT w różnych obszarach działalności
Wydziału opracowany został harmonogram działania Komisji w bieżącym roku
akademickim.
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Zadanie
Termin realizacji
1. Przygotowanie do wprowadze2.01.2014 r.
nia na Wydziale Księgi Jakości
Kształcenia.
2. Audyt doraźny w zakresie
15.06.2014 r.
poprawności funkcjonowania na
Wydziale procedury „Proces
dyplomowania” po wprowadzeniu w Uczelni systemu
antyplagiatowego
3.

Audyt doraźny w zakresie zajęć
dydaktycznych prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

30.09.2014 r.

Osoba odpowiedzialna
Przewodniczący WKZJK

Przewodniczący
Wydziałowego Zespołu ds.
Oceny Jakości Kształcenia
(Dr hab. inż. Mirosław
Gerigk) plus 3 osoby
wyznaczone przez Dziekana
Wydziału
Przewodniczący
Wydziałowego Zespołu ds.
Oceny Jakości Kształcenia
(Dr hab. inż. Mirosław
Gerigk) plus 3 osoby
wyznaczone przez Dziekana
Wydziału

Przewodniczący WKZJK
………………………….
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

