SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI
ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Gdańsk 2016

Niniejsze sprawozdanie, prezentujące ocenę minionego roku akademickiego 2015/16 w
zakresie działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, sporządzone zostało zostało zgodnie z § 6 pkt. 3
Regulaminu funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia w Politechnice Gdańskiej wprowadzonego z dniem 01 stycznia 2013 roku
(Uchwała Senatu PG nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 roku).

1. DOKUMENTY WKZJK
1.1. Dokument powołania WKZJK (z dnia 29 stycznia 2013r.)

1.2. Skład osobowy WKZJK/KZJK w roku akademickim 2015/2016
Od marca 2014 roku skład WKZJK był następujący:
- dr hab. inż. Damian Bocheński – przewodniczący;
- dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG;
- dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. PG;
- dr inż. Aleksander Kniat;
- mgr inż. Wojciech Olszewski;
- Katarzyna Zielińska (od XI 2015 roku), Dominika Wojaczek (od XI 2014
roku do XI 2015 roku);– przedstawiciel studentów;
- mgr inż. Jerzy Czuczman – Forum Okrętowe, przedstawiciel interesariuszy
zewnętrznych.

1.3. Harmonogram pracy WKZJK/KZJK w formie zadań w roku akademickim
2015/2016 i informacje o ich realizacji
Termin
realizacji
zadania

Forma realizacji
zadania

Przewodniczący
WKZJK

30 XII 2015

Księga Jakości

Audyt doraźny w zakresie
przestrzegania przez nauczycieli
prowadzących zajęcia zasad
zaliczeń przedmiotów
(podawanych przez nich na
pierwszych zajęciach).

Przewodniczący
Wydziałowego
Zespołu ds. Oceny
Jakości Kształcenia
(dr hab. inż. M.
Gerigk)

15 IV 2016

Do przeprowadzenia i
ewentualnego dokonania
poprawek w procedurze

Audyt doraźny w zakresie
poprawności funkcjonowania na
Wydziale OiO procedury „zasady
dyplomowania”

Przewodniczący
WKZJK

15 IV 2016

Do przeprowadzenia i
ewentualnego dokonania
poprawek w procedurze

Odpowiedzialny za
wykonanie zadania

Lp.

Zadanie

1.

Wprowadzenie zmian
w Wydziałowej Księdze Jakości
Kształcenia

2.

3.

2. Opis działalności WKZJK/KZJK w roku akademickim 2015/2016:
2.1. Liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań
W roku akademickim 2015/16 Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia odbyła 7 zebrań. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. Komplet
dokumentacji znajduje się u Przewodniczącego Komisji.
2.2. Informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach
Działa powołany w roku akademickim 2013-14 Wydziałowy Zespół ds. Oceny
Jakości Kształcenia, pod kierownictwem dr hab. inż. M. Gerigka, któremu powierzono
zadania związane z wynikami prac monitorujących (doraźne audyty) na Wydziale.
Zgodnie z harmonogramem pracy WKZJK na rok akademicki 2014/15, Wydziałowy
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia miał w planie przeprowadzenie jednego audytu
doraźnego:


w zakresie przestrzegania przez nauczycieli akademickich, prowadzących
zajęcia na WOiO PG, zasad zaliczeń przedmiotów (podawanych przez nich na
pierwszych zajęciach).

Drugi audyt został przeprowadzony przez zespół dwuosobowy pod przewodnictwem
przewodniczącego WKZJK. Audyt dotyczył poprawności funkcjonowania zmienionej
procedury „zasady dyplomowania”.
Oba audytu zostały przeprowadzone. Na zebraniu WKZJK w dniu 26 IV 2016 roku
zostały przedstawione wyniki obu audytów. Najpierw przez dr hab. inż. M. Gerigka,
prof. PG, kierownika Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia,
następnie przez dr hab. inż. D. Bocheńskiego. Po dyskusji zatwierdzono sprawozdania
z audytów. Uwagi przekazano prodziekanowi ds. kształcenia.

2.3. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich
wyeliminowanie
W roku akademickim 2015/16 wpłynął do WKZJK jeden wniosek dotyczący zmian w
procedurze „zasady dyplomowania”.
Dotyczył on głównie zasad wpisywania ocen z prac dyplomowych przez opiekuna
pracy dyplomowej i recenzenta. Nowe zasady wymagają wpisania oceny (zgłoszenia
oceny do dziekanatu) przez ww. nauczycieli przed ustaleniem terminu obrony. Ocena
wpisywana do indeksu jest średnią z ocen wystawionych przez opiekuna pracy i
recenzenta. Poprzednio do indeksu wpisywano ocenę którą wskazał opiekun pracy.
Zastrzeżenia budził fakt czy konieczność wpisania dwóch ocen przed ustaleniem
terminu obron nie wydłuży, i nietrudni całego procesu dyplomowania. Szczególnie
przy dużej liczbie dyplomantów.
Zdaniem zespołu oceniającego konieczność wpisywania obu ocen (opiekuna pracy i
recenzenta) przed ustaleniem terminu obrony jest korzystną zmianą, pozwalającą
sprawiedliwiej ocenić pracę dyplomanta. Dodatkowo należałoby przyjąć jako zasadę
konieczność oddawania recenzji pracy dyplomowej z chwilą podawania oceny do
dziekanatu. Przejrzano 30. dokumentacji związanej z obronami dyplomowymi (ostatni
semestr zimowy 2015/16). W dwóch przypadkach (opinie recenzentów pracy) oceny
podane w recenzji nie zgadzały się z ocenami wcześniej podanymi w dziekanacie. Aby
ustrzec się takich sytuacji należałoby w nowej procedurze „zasad dyplomowania”
wpisać jednoczesne podawanie ocen do dziekanatu z oddaniem recenzji
(uwzględniono w znowelizowanej procedurze „Zasady dyplomowania i prowadzenie
prac dyplomowych – zatwierdzonej na RW 21 VI 2016 r.).
2.4. Opracowane akty wewnętrzne Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2015/2016 (szczególnie Księgi Jakości Kształcenia)
W roku akademickim 2015/16 obowiązywały znowelizowane procedury dotyczące
zasad dyplomowania na WOiO, zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz
rejestracji na semestr (RW z dn. 23 VI 2015 roku);
Na posiedzeniu RW w dn. 21 VI 2016 roku zatwierdzono wprowadzone korekty do
procedur:
- Zasady dyplomowania i prowadzenie prac dyplomowych;
- Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
- Zasady rejestracji na semestr.
2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2015/2016
Nie było
2.6. Inne działania Wydziału uznane za istotne
Brak
3. Podsumowanie ankietyzacji nauczycieli akademickich
Ankieta oceny nauczyciela akademickiego – semestr zimowy 2015/16. Frekwencja
wyniosła około 20%. Średnia ocena wyniosła 4,46.

Wnioski: systematyczny spadek frekwencji. Najwyższa frekwencja wynosiła 46%, w
semestrze letnim 2014/15 - 22%. Średnia ocena wzrasta, w semestrze zimowym
2015/16 była najwyższą w historii, w semestrze letnim 2014/15 średnia ocena – 4,12.
4. Wstępny harmonogram działań na rok akademicki 2016/2017
Termin
realizacji
zadania

Forma realizacji
zadania

Przewodniczący
WKZJK

30 XI 2016

Księga Jakości

Audyt doraźny w zakresie
procedury „rozpatrywanie podań i
odwołań do Dziekana”

Przewodniczący
Wydziałowego
Zespołu ds. Oceny
Jakości Kształcenia

15 IV 2017

Do przeprowadzenia i
ewentualnego dokonania
poprawek w procedurze

Audyt doraźny którego cel i
zakres zostanie określony na
początku roku 2016/17 po
przyjęciu zadań przez UKZJK

Przewodniczący
Wydziałowego
Zespołu ds. Oceny
Jakości Kształcenia

15 IV 2017

Do przeprowadzenia i
ewentualnego dokonania
poprawek w procedurze

Lp.

Zadanie

1.

Wprowadzenie zmian
w Wydziałowej Księdze Jakości
Kształcenia

2.

3.

Odpowiedzialny za
wykonanie zadania

Przewodniczący WKZJK
Dr hab. inż. Damian Bocheński

