SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

1. Dokumenty
a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.
- Pismo nr 1/2013 z dnia 1 stycznia 2013 w sprawie powołania Komisji ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego
(załącznik nr 1)
- Pismo nr 3/2013 z dnia 25 lutego 2013 w sprawie zmiany
przewodniczącego Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
w CSA PG (załącznik nr 2)
b. Na posiedzeniu Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
z CSA PG w dniu 9 kwietnia 2013 ukonstytuowała się komisja
w składzie:
Przewodniczący: mgr Andrzej Bussler
Członkowie:
mgr Marek Marchlewski
mgr Janusz Markowski
mgr Jakub Pankowski
mgr Kazimierz Rozwadowski
Michał Sowa (przedstawiciel studentów)
c. Harmonogram prac KZJK w CSA:PG
Opracowanie wspólnie z CNMiKnO oraz CJO Księgi Jakości Kształcenia(wrzesień 2013)
Opracowanie oferty zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2013/2014(czerwiec 2013).
Analiza bazy dydaktycznej w kontekście aktualnych oczekiwań
i potrzeb studentów-.(czerwiec 2013)
Opracowanie systemu rozgrywek międzywydziałowych, jako formy zajęć
dydaktycznych- (październik 2013 - styczeń 2014).
Opracowanie
systemu
motywacji
dla
studentów
sportowców(październik 2013).
Aktualizacja systemu motywacji dla nauczycieli- (grudzień 2013)
Próba opracowania systemu punktowego oceniania studentów(czerwiec 2014).

Przygotowanie oferty doskonalenia zawodowego dla
(maj 2014).
Stworzenie anglojęzycznej wersji strony internetowej
(styczeń- czerwiec 2014)

nauczycieliCSA

PG-

2. Opis działalności KZJK w CSA PG
a. W okresie od 1 stycznie do 8 listopda 2013 KZJK w CSA PG odbyła
5 zebrań. Wszystkie zebrania zostały udokumentowane w postaci
sprawozdań z posiedzeń KZJK w CSA PG i zostaną umieszczone na
stronie www.csa.pg.gda.pl w zakładce Jakość Kształcenia
b. W okresie od 1 stycznie do 8 listopda 2013 KZJK w CSA PG powołała
następujące zespoły:
Zespół ds. stypendiów sportowych
Na spotkaniu w dniu 7 października 2013 zespół opracował propozycję
zmian w regulaminie przyznawania Stypendiów Rektora dla najlepszych
studentów (załącznik nr 3 )
Zespół ds. opracowania Księgi Jakości Kształcenia
Zespół opracował Księgę Jakości Kształcenia, która zostanie umieszczona
na stronie www.csa.pg.gda.pl w zakładce Jakość Kształcenia
Zespół ds. oferty zajęć dydaktycznych
Zespół opracował ofertę zajęć dydaktycznych na rok akademicki
2013/2014. Rozszerzono ofertę CSA dla studentów o zajęcia tenisa
ziemnego i judo dla początkujących. Zespół będzie pracował nad
wprowadzeniem zajęć dydaktycznych ze wspinaczki sportowej i nordic
walkingu.
Zespół ds. analizy bazy dydaktycznej
Na podstawie wyników ankiet studenckich ustalono, że należy zapewnić
studentom możliwie jak najlepsze pomoce dydaktyczne. Zgodnie z sugestią
zespołu zakupiono nowe piłki do gier zespołowych, odnowiono sprzęt na
siłowni oraz doposażono wszystkie obiekty sportowe w niezbędne pomoce
dydaktyczne.
Zespół po analizie stanu posiadania bazy obiektów sportowych
zasugerował, aby powołać nowe stanowisko osoby odpowiedzialnej za
obiekty sportowe. Zgodnie z sugestią komisji na to stanowisko powołano
mgr. Pawła Krawczyka.

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.
c. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach mających na celu ich
wyeliminowanie
Nie stwierdzono zgłoszenia zjawisk niepożądanych

3. Bilans mocnych i słabych stron Centrum Sportu Akademickiego
Lp.

Sfera
działalności

1.

Kształcenia na
studiach
wyższych

2.

Kształcenia na
studiach
doktoranckich

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Kształcenia na
studiach
podyplomowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.

Prowadzone
badania naukowe

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Baza
dydaktyczna

- problemy organizacyjne związane
z trwającymi remontami obiektów

- szeroki dostęp studentów do bazy
dydaktycznej
- poszerzenie i odnowienie bazy
pomocy dydaktycznych

6.

Baza naukowa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Słabe strony

Silne strony

- stosunkowo niska ocena spośród
wszystkich wystawionych ocen dla - wysoka ocena zajęć na podstawie
Centrum Sportu Akademickiego
ankiet studenckich
(na podstawie ankiet studentów)
-szeroka oferta edukacyjna
w kategorii pomoce dydaktyczne

Załącznik Nr 3b do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

I
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznaje się za osiągnięcia sportowe
uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest
wniosek.
2. Dla poszczególnych osiągnięć, o których mowa w ust. 1, przypisuje się odpowiednie kategorie
stypendium.
3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który otrzymał
rejestrację na kolejny semestr/rok studiów lub jest studentem pierwszego roku studiów
drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
4. Stypendium może być przyznane studentowi na podstawie dołączonego do wniosku
(o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w sporcie) zaświadczenia
o posiadanej klasie sportowej wydane przez Związek Sportowy danej dyscypliny (wykaz
Polskich Związków Sportowych na stronach MSiT) oraz opinii Komisji Stypendialnej przy
Centrum Sportu Akademickiego PG
5. Warunkiem, poza osiągnięciami sportowymi, przyznania stypendium jest nienaganna postawa
studenta, jako sportowca (godne reprezentowanie Politechniki Gdańskiej) potwierdzona przez
Komisję Stypendialną przy Centrum Sportu Akademickiego PG.
6. Kategoria stypendium zależy od osiągnięć sportowych:
a) Stypendium I kategorii


posiadanie co najmniej klasy mistrzowskiej krajowej (jeśli student posiada
klasę sportową w dyscyplinie ujętej w kalendarzu Akademickich
Mistrzostw Polski, warunkiem otrzymania stypendium jest udział
w AMP w barwach Politechniki Gdańskiej);



indywidualni złoci i srebrni medaliści Akademickich Mistrzostw Polski;



medaliści

Akademickich

Mistrzostw

Polski

w grach

zespołowych

i dyscyplinach, w których nie jest prowadzona klasyfikacja indywidualna
w zależności od wkładu zawodnika w odniesiony sukces (max. 70%
zespołu- opinia trenera);
b) Stypendium II kategorii


posiadanie I klasy sportowej (jeśli student posiada klasę sportową w
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dyscyplinie ujętej w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski,
warunkiem otrzymania stypendium jest udział w AMP w barwach
Politechniki Gdańskiej);


indywidualni brązowi medaliści Akademickich Mistrzostw Polski;



zdobywcy czwartego miejsca Akademickich Mistrzostw Polski w grach
zespołowych i dyscyplinach, w których nie jest prowadzona klasyfikacja
indywidualna, w zależności od wkładu zawodnika w odniesiony sukces
(max. 70% zespołu- opinia trenera)



medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w grach zespołowych i
dyscyplinach, w których nie jest prowadzona klasyfikacja indywidualna,
którzy nie otrzymali stypendium I kategorii



indywidualni złoci medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w typie
Uczelni Technicznych;



złoci medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w typie uczelni
Technicznych w grach zespołowych i dyscyplinach, w których nie jest
prowadzona klasyfikacja indywidualna AMP w zależności od wkładu
zawodnika w odniesiony sukces (max. 70% zespołu- opinia trenera)

c) Stypendium III kategorii


posiadanie II klasy sportowej (jeśli student posiada klasę sportową w
dyscyplinie ujętej w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski,
warunkiem otrzymania stypendium jest udział w AMP w barwach
Politechniki Gdańskiej);



w konkurencjach indywidualnych zawodnicy sklasyfikowani na miejscach
4-10 w Akademickich Mistrzostwach Polski;



zawodnicy

sklasyfikowani

na

miejscach

5-8

w

Akademickich

Mistrzostwach Polski w grach zespołowych i dyscyplinach, w których nie
jest prowadzona klasyfikacja indywidualna AMP w zależności od wkładu
zawodnika w odniesiony sukces (max. 70% zespołu opinia trenera);


zdobywcy czwartego miejsca Akademickich Mistrzostw Polski w grach
zespołowych i dyscyplinach, w których nie jest prowadzona klasyfikacja
indywidualna, którzy nie otrzymali stypendium II kategorii



srebrni i brązowi indywidualni medaliści Akademickich Mistrzostw Polski
w typie Uczelni Technicznych;



srebrni i brązowi medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w typie
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Uczelni Technicznych w grach zespołowych i dyscyplinach, w których nie
jest prowadzona klasyfikacja indywidualna AMP w zależności od wkładu
zawodnika w odniesiony sukces (max. 70% zespołu opinia trenera);


znaczące osiągnięcia w Akademickich Mistrzostwach Polski w przypadku
uzyskania pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej przy Centrum Sportu
Akademickiego PG



znaczące osiągnięcia sportowe w barwach Politechniki Gdańskiej
w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej przy
Centrum Sportu Akademickiego PG



udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w połączeniu z wkładem w
rozwój organizacyjno-sportowy Klubu Uczelnianego AZS Politechniki
Gdańskiej.

7. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zastosować indywidualną wartość osiągnięć
sportowych.
8. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna przy CSA może zastosować
indywidualną wartość osiągnięć sportowych.
9. Każde z osiągnięć sportowych musi zostać właściwie udokumentowane.
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