PROTOKÓŁ (1/2014)
z posiedzenia
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni
w dn. 06.11.2014r.

1. Miejsce i data spotkania
Na wniosek Przewodniczącego posiedzenie odbyło się na Wydziale
Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni w dn. 06.11.2014.
2. Uczestnicy spotkania
Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:
- dr hab. Joanna Soszyńska-Budny-przewodnioczacy
- dr inż. Przemysław Krata
- dr inz. Karolina Krośnicka
- inż. Dariusz Krucki
- Mateusz Truszczyński- przedstawiciel studentów
Osoby zaproszone:
- prof. Bogumił Łączyński- prodziekan WN, pełnomocnik Dziekana ds. STCW
- mgr inż. Magdalena Wołowiec – pełnomocnik Dziekana ds. SZJ (ISO)
- dr Sambor Guze – Prodziekan WN, członek UKJK
3. Harmonogram spotkania
1. Omówienie wyników Audytu wewnętrznego nr 3.
2. Omówienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na Wydziale
Nawigacyjnym dotyczących oceny przez studentów nauczycieli akademickich
w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych oraz
wyciągnięcie wniosków odnośnie doskonalenia jakości procesu kształcenia.
3. Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form sprawdzania
efektów kształcenia osiąganych przez studenta.
4. Przygotowanie i zatwierdzenie Harmonogramu prac WKJK WN na rok
akademicki 2014/2015.

4. Przebieg spotkania i ustalenia
Ad.1.

Przewodniczący

przeprowadzonego

zapoznał

audytu.

Audyt

członków
wykazał

komisji

że

z

informacje

wynikami
na

stronie

internetowej WN są niekompletne i nie uwzględniają zaleceń UKJK a
mianowicie brak jest:
- protokołów z posiedzeń
- planów i programów studiów
- linka do strony UKJK AMG
- brak przedstawiciela studentów z imienia i nazwiska.
Przewodniczący zapewnił, że wszystkie braki zostały uzupełnione jak również
sugestie

audytorów

dotyczące

prac

WKJK

zostały

uwzględnione

w

przygotowanym harmonogramie na rok 2014/2015.
Ad.2.

Na podstawie danych otrzymanych z Dziekanatu WN członkowie

komisji omówili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na Wydziale
Nawigacyjnym dotyczących oceny przez studentów nauczycieli akademickich
w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych. Szczegółowe
wyniki tych ankiet zostaną umieszczone na stronie internetowej WKJK
(Załącznik nr 1 do protokołu).
Ponadto członkowie komisji zaproponowali ustalenie nowych kryteriów oceny
nauczycieli akademickich. W tym celu w ciągu 2 tygodni członkowie komisji
będą przesyłać swoje propozycje do Prodziekana dr Sambora Guze.
Ad.3.

Prodziekan ds. dydaktyki i organizacji studiów dr Sambor Guze

przedstawił analizę wyników przeprowadzonych egzaminów oraz kryteria
stosowane w tej analizie. Szczegółowe wyniki zostaną umieszczone na stronie
internetowej (Załącznik nr 2 do protokołu).
Ad.4. Członkowie Komisji po drobnych poprawkach zatwierdzili harmonogram
zaproponowany przez przewodniczącego.
Następne spotkanie WKJK przewidziane jest na grudzień 2014r.
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w składzie:
- dr hab. Joanna Soszyńska-Budny-przewodnioczacy
- dr inż. Przemysław Krata
- dr inz. Karolina Krośnicka

- inż. Dariusz Krucki
- Mateusz Truszczyński- przedstawiciel studentów

