Data przygotowania sprawozdania:
20-09-2017
Osoba przygotowująca sprawozdanie:
Dr hab. inż. Damian Bocheński, tel.: 27-73, e-mail: daboch@pg.edu.pl

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA
WYDZIALE OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA
W ROKU AKADEMICKIM 2016/17
Termin przyjęcia sprawozdania na Radzie Wydziału: 26.09.2017 r.
(Uchwała nr 29/2017 z dnia 26.09.2017 r.)
Podstawa prawna: Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie
zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21
listopada 2012 r. wprowadzajacej Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Politechnice Gdańskiej.
Termin złożenia sprawozdania do Działu Zarządzania Jakością: 30 wrzesień 2017 r.

Gdańsk 2017

1. Dokumenty WKZJK:
1.1. Dokument powołania WKZJK na kadencję 2016 – 2020:
Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
została powołana zarządzeniem Dziekana nr 22/2016 z dnia 30 listopada 2016
roku,
1.2. Skład osobowy WKZJK w roku akademickim 2016/2017:
1) dr hab. inż. Damian Bocheński – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG (kierunek energetyka),
3) dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG (kierunek transport),
4) dr inż. Aleksander Kniat (kierunek oceanotechnika),
5) mgr inż. Wojciech Olszewski – przedstawiciel doktorantów,
6) mgr inż. Jerzy Czuczman – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych,
7) Kinga Pełypyszyn – przedstawiciel studentów,
8) Anita Byjos – przedstawiciel studentów.
1.3. Harmonogram prac WKZJK w formie zadań na rok akademicki 2016/2017:
Termin
realizacji
zadania

Forma realizacji
zadania

Przewodniczący
WKZJK

31 XII 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 w zakresie
przestrzegania przez nauczycieli
akademickich zasad zaliczeń

Przewodniczący
WKZJK

30 VI 2017

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 2016/2017:
2.1. Liczba odbytych zebrań, informacja o formie dokumentowania zebrań
W roku akademickim 2016/2017 Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości
Kształcenia odbyła 7 zebrań. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. Komplet
dokumentacji znajduje się u Przewodniczącego WKZJK.
2.2. Informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach
Działa powołany w roku akademickim 2013/2014 Wydziałowy Zespół ds. Oceny
Jakości Kształcenia, od 2016 roku pod kierownictwem dr hab. inż. Jerzego Głucha,
któremu powierzono zadania związane z wynikami prac monitorujących (doraźne
audyty) na Wydziale.
Zgodnie z harmonogramem pracy WKZJK na rok akademicki 2016/2017,
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia miał w planie przeprowadzenie
jednego audytu doraźnego:


w zakresie procedury „rozpatrywanie podań i odwołań do Dziekana;

Drugi audyt został przeprowadzony przez zespół trzyosobowy pod
przewodnictwem przewodniczącego WKZJK. Audyt dotyczył przestrzegania przez
nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia na WOiO PG, zasad zaliczeń
przedmiotów (podawanych przez nich na pierwszych zajęciach oraz w kartach
przedmiotów).
Oba audytu zostały przeprowadzone. Na zebraniu WKZJK w dniu 26 IV 2017 roku
został przedstawiony wynik pierwszego audytu przez dr hab. inż. J. Głucha, prof. PG,
kierownika Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. Po krótkiej
dyskusji zatwierdzono sprawozdanie z audytu. Bez uwag.
Drugim audytem, który został przeprowadzony dotyczył przestrzegania zasad zaliczeń
przez prowadzących zajęcia (zasady podawane na pierwszych zajęciach i w kartach
przedmiotów), wynik audytu: w kilku przypadkach złamanie przez prowadzących
zajęciach ustaleń dot. zaliczeń, niejednokrotnie bez powiadomienia studentów. Wyniki
audytu zostały przekazane dziekanowi i kierownikom Katedr, w których pracują
nauczyciele co do których były zastrzeżenia.
2.3. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich
wyeliminowanie
W roku akademickim 2016/2017 wpłynął do nie wpłynął żaden wniosek do WKZJK.
2.4. Opracowane akty wewnętrzne Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2016/2017 (szczególnie Księgi Jakości Kształcenia):
W roku akademickim 2016/2017 obowiązywały znowelizowane procedury dotyczące:
- zasad dyplomowania i prowadzenie prac dyplomowych;
- zasady rejestracji na semestr.
Na Radzie Wydziału w dniu 16 marca 2017 r. wprowadzono nową procedurę: „Zasady
i czynności związane z wyjazdem studentów na studia i praktyki w ramach
ERASMUS+”.
Na Radzie Wydziału w dniu 23 maja 2017 r. zatwierdzono poprawki w dwóch
procedurach, które obowiązywać będą w roku akademickim 2017/2018:
- zasady dyplomowania,
- zasady rejestracji na semestr.
Na Radzie Wydziału w dniu 20 czerwca 2017 r. wprowadzono nową procedurę:
„Zasady wznowienia studiów na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG”.
2.5. Opracowane inne dokumenty Wydziału dotyczące jakości kształcenia w roku
akademickim 2015/2016
Nie było
2.6. Inne działania Wydziału uznane za istotne




Udział w seminarium Dzień Jakości PG,
Stosowanie procedury ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do
wszystkich prac dyplomowych,
Redukcja liczby efektów kształcenia w kartach przedmiotów do zalecanych (2–
5 ).

3. Podsumowanie ankietyzacji nauczycieli akademickich
Statystyka ankietyzacji w semestrze zimowym roku akad. 2016/2017
Liczba wysłanych Liczba wypełnionych ankiet Procentowy udział
ankiet
wypełnionych ankiet
20342

6640

32,6%



Liczba ważnych ocen nauczycieli – 136 (nieważnych – 44);



Pięciu nauczycieli otrzymało ocenę poniżej 4,0, trzech poniżej 3,5;



Niebyło ocen nauczycieli poniżej 3,0;

Statystyka ankietyzacji w semestrze letnim roku akad. 2016/2017
Liczba wysłanych Liczba wypełnionych ankiet Procentowy udział
ankiet
wypełnionych ankiet
18816

6510

34,6%



Liczba ważnych ocen nauczycieli – 135 (nieważnych – 47);



Sześciu nauczycieli otrzymało ocenę poniżej 4,0, czterech poniżej 3,5;



Niebyło ocen nauczycieli poniżej 3,0;

Wnioski z ankietyzacji: zahamowany został systematyczny spadek frekwencji.
Najwyższa frekwencja wynosiła 46%, w roku akademickim 2014/15 - 22%, 2015/16
tylko 20%. W analizowanym roku akademickim 2016/17 nastąpił zauważalny wzrost
do ponad 30%.
Średnia ocena tendencja wzrastająca, w semestrze letnim 2014/15 średnia ocena –
4,12, w semestrze zimowym 2015/16 – 4,46, w semestrze zimowym 2016/17 – 4,55,
w semestrze letnim 2016/17 – 4,51.
4. Zalecenia WKZJK do doskonalenia WSZJK


Opracowanie mechanizmów i zasad skutkujących dalszym zwiększeniem
liczby wypełnionych ankiet przez studentów;



Weryfikacja efektów kształcenia;



Ocena wyników ankietyzacji;



Ciągła aktualizacja Księgi Jakości Kształcenia WOiO PG.

5. Wstępny harmonogram działań na rok akademicki 2017/2018
Lp.

Zadanie

1.

Wprowadzenie zmian
w Wydziałowej Księdze Jakości
Kształcenia

Odpowiedzialny za
wykonanie zadania
Przewodniczący
WKZJK

Termin
realizacji
zadania

Forma realizacji
zadania

31 XII 2017

Księga Jakości WOiO

Termin
realizacji
zadania

Forma realizacji
zadania

Przewodniczący
WKZJK

30 XI 2017

Katalog ECTS

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

Wydziałowy Zespół
ds. Oceny Jakości
Kształcenia

15 II 2018

Do przeprowadzenia i
ewentualnego dokonania
poprawek w procedurze

4.

Audyt zgodności treści
programowych zawartych w
kartach przedmiotów z
rzeczywistą realizacją

Wydziałowy Zespół
ds. Oceny Jakości
Kształcenia

31 I 2018

Katalog ECTS

5.

Audyt dotyczący aktualizacji
zagadnień dyplomowych
podawanych na stronie wydziału
dla dyplomantów

Opiekunowie
kierunków WKZJK
wraz z WKP

Koniec
lutego
2018

Strona wydziałowa

6.

Audyt doraźny w zakresie
przestrzegania przez nauczycieli
prowadzących zajęcia zasad
zaliczeń przedmiotów
(podawanych przez nich

Wydziałowy Zespół
ds. Oceny Jakości
Kształcenia

30 VI 2018

Do przeprowadzenia i
ewentualnego dokonania
poprawek w procedurze

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny za
wykonanie zadania

2.

Audyt dotyczący stanu
wypełnienia kart przedmiotów w
katalogu ECTS

3.

Przewodniczący WKZJK
Dr hab. inż. Damian Bocheński

