Zakres działań Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia
na Odległość Politechniki Gdańskiej (zwana dalej Komisją) realizuje zadania wynikające
z §7 Załącznika do Uchwały Senatu PG nr 15/2012 z 21 listopada 2012 r. dotyczącej Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej:
1) współpraca z wydziałowymi komisjami programowymi w zakresie monitorowania programów
kształcenia i oceny ich efektów kształcenia, które powinny być zgodne z KRK na studiach
wyższych, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, jeśli dotyczy oferty programowej
centrum,
2) monitorowanie działań na rzecz zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez
umożliwianie nauczycielom akademickim centrum podnoszenia kwalifikacji i kompetencji,
3) opracowanie zasad monitorowania zasobów do nauki (m.in. bibliotek, komputerów
z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy
studiów podyplomowych (np. opieki naukowej czy doradztwa), monitorowanie bazy
dydaktycznej i laboratoryjnej centrum,
4) przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych w centrum,
5) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych, między innymi poprzez analizę statystycznego rozkładu ocen
z poszczególnych przedmiotów,
6) monitorowanie działań centrum na rzecz społeczności regionu,
7) coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do
działań projakościowych i ich prezentowanie przed radą centrum.

W związku z tym, że Komisja przedstawia raz w roku – po zakończeniu sesji poprawkowej
w semestrze letnim – sprawozdanie ze swej działalności Radzie Centrum, działania nasze można
podzielić na dwie grupy:



skierowane na prace jakie należy podjąć w najbliższym semestrze oraz roku akademickim
i których efekty mierzalne są w tym okresie,
mające charakter długofalowy oraz obejmujące planowanie działań mających przynieść efekty
w perspektywie dłuższego okresu czasu niż semestr czy rok akademicki.

Działania w pierwszym etapie prac do końca roku akademickiego 2012/2013 nad:
1) kontrola kart przedmiotów z oferty programowej Centrum w systemie Moja PG, określenie
stanu zaawansowania prac i sformułowanie zaleceń dla nauczycieli akademickich Centrum,
2) opracowanie materiałów, które będą stanowiły wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu
kart przedmiotów z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych wydziałów, udostępnienie tych
treści na stronach www Centrum,
3) analiza posiadanych przez nauczycieli akademickich Centrum posiadanych certyfikatów
i uprawnieniń poszerzających zakres ich kwalifikacji,

4) wskazanie kompetencji, jakie powinni kształtować nauczyciele akademiccy Centrum, które są
szczególnie istotne dla projektów związanych z kształceniem inżyniera przyszłości,
5) opracowanie zestawu podręczników oraz zasobów w formie elektronicznej, które są
wartościowe w procesie kształcenia z przedmiotów będących w ofercie programowej
Centrum,
6) analiza, we współpracy z Biblioteką Główną PG, zasobów naszej uczelni w zakresie książek
oraz skryptów, z których nieodpłatnie mogą korzystać studenci (docelowo opracowanie zasad
monitorowania zasobów i dostępu do nich),
7) analiza zasad oceniania studentów, porównanie sytuacji na poszczególnych wydziałach
(docelowo opracowanie zasad monitorowania prawidłowości oceniania studentów),
8) utworzenie Księgi Jakości Kształcenia CNMiKnO.

