SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
w roku akademickim 2013/2014

1. Dokumenty
1.1
1.2

W roku akademickim 2013/2014 Komisja działała w niezmienionym
składzie
Skład Komisji:

Przewodniczący:
Członkowie:

1.3

mgr Andrzej Bussler
mgr Marek Marchlewski
mgr Janusz Markowski
mgr Jakub Pankowski
mgr Kazimierz Rozwadowski
Michał Sowa (przedstawiciel studentów)

Harmonogram działań
Odpowiedzialny
za wykonanie
zadania

Termin
realizacji
zadania

Opracowanie systemu rozgrywek
dla studentów

Andrzej Bussler

2013/2014

Utworzenie lig amatorskich
koszykówki (3lk) oraz piłki
nożnej (POLIBUDA).
Studenci poprzez uczestnictwo
w rozgrywkach ligowych mogą
uzyskać zaliczenie wychowania
fizycznego

2.

Sportowa identyfikacja uczelni

Kazimierz
Rozwadowski

2013/2014

Stworzenie logo sportowego PG
oraz jego rozpowszechnianie.
Próba założenia spółki
zajmującej się promocją
Politechniki Gdańskiej poprzez
sport.

3.

Udział w rozgrywkach ligowych
studentów PG

Andrzej Bussler

2013/2014

Start w rozgrywkach o wejście
do II ligi drużyny koszykówki

4.

System motywacji dla studentówsportowców

Andrzej Bussler

Październik
2014

Uaktualnienie regulaminu
przyznawania świadczeń
materialnych dla studentów
(stypendia sportowe)
Nagrody dla złotych medalistów
AMP
Nagroda dla najbardziej
usportowionego wydziału.
Nagroda dla najbardziej
sportowego wydziału

Lp.

Zadanie

1.

Forma realizacji zadania

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny
za wykonanie
zadania

Termin
realizacji
zadania

Forma realizacji zadania

5.

Opracowanie oferty dydaktycznej
w semestrze letnim 2013/2014

Kazimierz
Rozwadowski

Styczeń
2014

Opracowanie planu zajęć na
semestr letni 2013/2014

6.

Dzień Sportu

Krzysztof
Kaszuba

Maj 2014

Przeprowadzenie Dnia Sportu

7.

Festyn rodzinny PG

Krzysztof
Kaszuba

Czerwiec
2014

Przeprowadzenie Festynu
Rodzinnego

8.

Opracowanie oferty dydaktycznej
na rok akademicki 2014/2015

Kazimierz
Rozwadowski

Czerwiec
2014

Opracowanie planu zajęć na
semestr zimowy 2014/2015

2. Opis działalności KZJK w CSA PG
2.1

W roku akademickim 2013/2014 KZJK w CSA PG odbyła
3 zebrania. Wszystkie zebrania zostały udokumentowane w postaci
sprawozdań z posiedzeń KZJK w CSA PG i zostały umieszczone na
stronie www.csa.pg.edu.pl w zakładce Jakość Kształcenia

2.2

Zespoły:

Zespół ds. stypendiów sportowych
Na spotkaniu w dniu 7 października 2013 zespół opracował propozycję zmian
w regulaminie przyznawania Stypendiów Rektora dla najlepszych studentów.
Zespół ds. oferty zajęć dydaktycznych
Zespół opracował ofertę zajęć dydaktycznych na semestr letni 2013/2014 oraz
na semestr zimowy 2014/2015. Zespół będzie czynił starania by
systematycznie rozszerzać ofertę zajęć dydaktycznych dla studentów.
Zespół ds. zawodów AMP
Zespół zorganizował i przeprowadził półfinał Akademickich Mistrzostw Polski
w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Sukces organizacyjny imprezy zwrócił
uwagę zespołu na konieczność organizacji większej liczby imprez z
kalendarza AMP. Na rok 2014/2015 zaplanowano organizację finałów
Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet i piłce ręcznej kobiet.
Zespół ds. imprez o charakterze masowym
Zespół przygotował i przeprowadził dwie imprezy o charakterze masowym:
- Dzień Sportu
- Festyn rodzinny PG

Zespół ds. sportu wyczynowego
W roku akademickim 2013/2014 w rozgrywkach ligowych wystartował zespół
koszykówki w rozgrywkach o wejście do II ligi. Koszykarze wygrali te
rozgrywki, jak również turniej półfinałowy i finałowy i awansowali do II ligi.
CSA oraz PG byli patronem drużyny koszykówki juniorek, które zdobyły
Mistrzostwo Polski U-20. Po tym sukcesie drużyna ta otrzymała zaproszenie
do udziału w sezonie 2014/2015 w rozgrywkach I ligi koszykówki.
Podjęto współpracę z drużyną futsalu mężczyzn Vamos Gdańsk. Owocem tej
współpracy ma być start drużyny PG w rozgrywkach I ligi futsalu.
Dzięki naszym staraniom w sezonie 2014/2015 pod nazwą Politechnika
Gdańska w rozgrywkach ligowych wystartują trzy drużyny:
- I liga koszykówki kobiet
- I liga futsalu
- II liga koszykówki mężczyzn
oraz drużyny młodzieżowe koszykówki juniorek i juniorek starszych oraz
juniorów i juniorów starszych.
Zespół ds. współpracy z instytucjami i placówkami oświatowymi
CSA PG podpisało umowę o współpracy ze stowarzyszeniem GTK Start
Gdynia. Na mocy umowy stowarzyszenie przeniosło swoją siedzibę do
Gdańska i zmieniło nazwę na Sportowa Politechnika.
CSA podpisało umowę o współpracy z ZSO nr 8 w Gdańsku.
Zespół czyni starania by w kolejnych latach podpisać umowy o współpracy z
innymi szkołami.
Zespół ds. bazy dydaktycznej
Zespół czyni starania mające na celu poszerzenia bazy dydaktycznej CSA.
We współpracy z Wydziałem Architektury stworzono wizualizację
zagospodarowania terenów zielonych CSA.
Zespół ds. identyfikacji wizualnej
Zespół opracował sportowe logo Politechniki Gdańskiej (zatwierdzone przez
Pełnomocnika Rektora ds. artystycznych prof. dr. hab. szt. art. mal. Jana
Buczkowskiego) oraz wykorzystując Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej
PG stworzył projekt strojów i emblematów sportowej identyfikacji PG. W roku
akademickim 2013/2014 w zawodach sportowych w strojach z nowym
wizerunkiem wystartowały sekcje: koszykówki, kolarska, pływacka, tenisa
stołowego, siatkówki. W planach zespołu jest start w przyszłorocznej edycji
AMP z nowym logo większej liczby sekcji oraz utworzenie spółki, której
zadaniem będzie promocja PG poprzez sport.

2.3
2.4
2.5

Zjawisk niepożądanych nie stwierdzono
Brak dokumentów
Brak dokumentów

3. Harmonogram działań w roku akademickim 2014/2015
Październik/Listopad 2014
Spotkania zespołu ds. stypendiów sportowych
Październik 2014
Bal sportowca
Styczeń 2015
Spotkania zespołu ds. oferty zajęć dydaktycznych
Maj 2015
Dzień Sportu
Czerwiec 2015
Spotkania zespołów ds. oferty zajęć dydaktycznych oraz zespołu ds. bazy
dydaktycznej
Październik 2014-Czerwiec 2015
Udział drużyn sportowych w rozgrywkach centralnych

