
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  
Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej  
za rok akademicki 2012/2013  
 
 

1. Dokumenty 
 
a. dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum Języków 

Obcych  - w załączeniu  
 
b. skład osobowy  

mgr Jolanta Wielgus – przewodnicząca Komisji  
mgr Alicja Dereniowska –Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia 
mgr Irmina Felisiak – Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia 
mgr Agnieszka Jachowicz 
mgr Lara Kalenik 
mgr Urszula Kamińska 
mgr Anna Kucharska-Raczunas 
mgr Jarosław Nieszczółkowski  
mgr Małgorzta Piechocińska  
mgr Gabriela Żelewska  
przedstawiciel Samorządu Studenckiego PG 
 

c. harmonogram pracy KZJK na rok akademicki 2012/2013 
 

Lp. Zadania Termin zakończenia  
realizacji 

1.  Sporządzenie regulaminu pracy Komisji  październik 2012 
2. Powołanie Zespołu ds. Oceny Jakości     październik 2012 
3. Opracowanie Księgi Jakości Kształcenia Centrum 

Języków Obcych  
październik 2013 

4.  Kontrola dokumentacji (katalogi ocen, karty pracy i 
karty przedmiotu)  

październik 2012, 
marzec 2013, 
czerwiec 2013 

5. Przygotowanie testu sprawdzającego poziom języka 
angielskiego i udostępnienie go pracownikom i 
studentom PG na platformie Moodle  

październik 2012 

6.  Przygotowanie testów sprawdzających poziom 
znajomości innych języków obcych nauczanych w 
CJO i udostępnienie ich pracownikom i studentom 
PG na platformie Moodle  

listopad 2013  

7.  Opracowanie programu nauczania języka 
specjalistycznego „English for Engineers” dla 
studentów studiów magisterskich na Wydziale 
Elektrotechniki i Automatyki  

wrzesień 2013 

8.  Rozszerzenie oferty kształcenia o elementy blended 
learning dla kierunków: Zarządzanie oraz 
Informatyka i Ekonometria 

październik 2012  

9.  Wdrożenie programu pilotażowego dla trzech październik 2013 – 



poziomów nauczania języka angielskiego metodą 
blended learning – rozszerzenie oferty o nowy kurs  

czerwiec 2014 

11. Opracowanie nowej strony internetowej CJO wrzesień 2013 
12. Starania o powiększenie bazy lokalowej centrum – 

laboratorium komputerowe, sale dydaktyczne, salki 
seminaryjne 

cały rok akademicki  

 
 

2. Opis działalności KZJK w roku akademickim 2012/2013  
 
a. liczba odbytych zebrań: cztery (5.02.2012, 20.06.2013, 19.09.2013, 26.09.2013); 

forma dokumentowania zebrań: protokoły zebrań  
 
b. informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach: 
Powołano Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, w składzie mgr Irmina Felisiak oraz 
mgr Alicja Dereniowska. Zadaniem zespołu była bieżąca kontrola dokumentacji 
wewnętrznej Centrum Języków Obcych (katalogów ocen i kart pracy). Efektem 
pracy zespołu było uzupełnienie braków w dokumentacji. 
 
c. inne istotne działania Centrum Języków Obcych: 

• Promocja języków obcych poprzez działalność kół naukowych, 
organizację miesiąca języka niemieckiego, udział w projekcie: 
„Dziewczyny na politechniki”; 

• Promocja języków Azji (chiński, japoński i hindi) podczas Bałtyckiego 
Festiwalu Nauki; 

• Rozwój współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus z 
uczelniami: University of Latvia, Ryga; Queen Mary University of 
London; Anglia Ruskin University, Cambridge; Turku University of 
Applied Sciences; Univesidad de Cadiz; 

• Prowadzenie współpracy Politechniki Gdańskiej z organizacjami: 
Studentenwerk Karlshrue oraz CROUS Strasburg; 

 
3. Bilans mocnych i słabych stron Centrum Języków Obcych – w 

załączeniu  
 
4. Plany działań mających za zadanie wyeliminowanie zjawisk 

niepożądanych: 
• dalsze starania o lepszą bazę dydaktyczną,  
• opisanie procedur przeprowadzania egzaminu IAESTE. 

 
  
  


