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RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 

 
                                      na   Wydziale Architektury i Wzornictwa                                           
                                        Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

 
dokonanej w dniach 16-18 maja 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w składzie:   
 
przewodniczący: prof. Joachim Pichura     członek PKA  
członkowie:  
 Mieczysław W. Socha – ekspert PKA, ds. jakości 
 Andrzej Banachowicz – ekspert PKA, merytoryczny  
 Adam Romaniuk – ekspert PKA, merytoryczny  
 Jakub Kozieł – ekspert PKA, formalno-prawny 
 Artur Stefański – ekspert PKA, przedstawiciel pracodawców 
 Ewelina Dyląg – ekspert PKA, przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów 
 Dominika Kita– ekspert PKA, przedstawiciel Parlamentu Studentów 
 
 
Informacja o wizytacji   i jej przebiegu 
 
  
Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy dokonywała oceny instytucjonalnej                        
w wizytowanej podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni. Wizytacja została 
przeprowadzona  w związku z upływem okresu na jaki zostały wydane oceny na kierunkach 
„architektura wnętrz ” oraz „wzornictwo” przy jednoczesnym spełnianiu przez tę jednostkę 
warunków wynikających z art. 48a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 6 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie 
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232).  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Raport Zespołu Oceniającego został opracowany na podstawie przedłożonego przez Uczelnię 
raportu samooceny oraz przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, spotkań i rozmów 
przeprowadzonych z władzami Uczelni oraz Wydziału, reprezentantami interesariuszy 
zewnętrznych, pracownikami, doktorantami, absolwentami i studentami ocenianego kierunku.  

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo dobre warunki do pracy Zespołu 
Oceniającego PKA.  
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I. Strategia realizowana przez jednostkę  
  
   

 
Wydział Architektury i Wzornictwa realizuje - sformułowaną przez Dziekana i przyjętą na 
posiedzeniu nr. 11 Rady Wydziału w dniu 17-04-2009 roku - strategię rozwoju  budowaną                 
w oparciu o powstałą w tym samym czasie misję Wydziału. Strategia definiuje kilka celów, 
opartych o paradygmat poszukiwań i badań obszarów, pozwalających na rozszerzanie zakresu 
tematycznego i pojęciowego dyscypliny „Sztuki projektowe”. Poszukiwań stymulujących 
rozwój kompetencji naukowych, artystycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich, 
jako bazy dla konstruowania programów kształcenia, rozszerzających ofertę edukacyjną 
Wydziału.   
  
Wydział opracował i realizuje w zgodzie z celami strategicznymi, program kształcenia na I              
i II stopniu w obrębie dwóch kierunków: architektury wnętrz i wzornictwa, ponadto na II 
stopniu kierunku architektura wnętrz realizuje program specjalności „Projektowanie                       
w krajobrazie kulturowym. Jednostka aktywnie uczestniczyła w budowaniu i wprowadzaniu 
koncepcji studiów doktoranckich, realizowanych obecnie w ramach „Międzywydziałowych 
środowiskowych studiów doktoranckich” na ASP w Gdańsku. 
Wydział identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym stale monitorując tendencje 
rozwojowe szkolnictwa wyższego w obszarze sztuk projektowych sektora publicznego                      
i prywatnego. Podejmuje działania podnoszące konkurencyjność jednostki bazując na 
potencjale jakim jest kilkudziesięcioletnia tradycja funkcjonowania oraz wysoko 
wykwalifikowana kadra naukowa. Można wśród tych działań wymienić dbałość o wysoki 
poziom prowadzonych kierunków studiów, tworzenie nowych, unikatowych specjalności, 
jako zalążków dla kierunków wyróżniających jednostkę na rynku edukacyjnym, 
rozbudowywanie studiów III stopnia oraz prace nad ofertą wąsko profilowanych studiów 
podyplomowych, dedykowanych precyzyjnie wyodrębnionej grupie odbiorców. 
Wydział pozycjonuje swoje działania w oparciu o szereg porozumień i umów z partnerami 
zewnętrznymi, reprezentującymi środowiska, które mają kluczowe znaczenie dla 
zweryfikowania i uwiarygodnienia podejmowanych aktywności badawczych i edukacyjnych. 
Porozumienia określają wspólną strategię działania w wyodrębnionych obszarach, pozwalają 
na uświadamianie studentom roli społecznej jaka na nich spoczywa, jako na reprezentantach 
konkretnej formacji zawodowej.  Prowadzone – w wyniku zawartych porozumień – wspólne 
aktywności na polu technicznego szkolnictwa średniego pozwalają na dotarcie z ofertą 
edukacyjną w obszary stanowiące tradycyjnie zaplecze uczelni politechnicznych.   
Aktywność Jednostki w opisanych powyżej obszarach owocuje powoływaniem zespołów 
badawczych, których uczestnikami są nauczyciele akademiccy, przedstawiciele partnerów 
gospodarczych i samorządowych oraz studenci. Zespoły te pozwalają na monitorowanie 
przystawalności realizowanego programu kształcenia na poszczególnych kierunkach do 
potrzeb rynku z jednoczesnym weryfikowaniem zakładanych efektów kształcenia. 

Przyjęte i omówione powyżej rozwiązania tworzą atmosferę motywującą nauczycieli 
akademickich do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, sprzyjają budowaniu silnej 
pozycji Jednostki na rynku edukacyjnym i gospodarczym, pozwalają ponadto na 
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wprowadzanie korekt w obszarze programów kształcenia, jako reakcji na stale zmieniające się 
potrzeby rynku pracy. 

  
 
 

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 
studiów doktoranckich 

 

Liczba słuchaczy 
studiów 

podyplomowych 

uczelni jednostki uczelni jednostki uczelni jednostki 

studia stacjonarne 626 249 17 5       _       _   

studia niestacjonarne 134 18 - -       _     _ 

RAZEM: 760 267 17 5 0 0 

 
     
  

 
1). Ocena zbieżności strategii działalności i rozwoju jednostki z misją i strategią Uczelni,  
w szczególności w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych 
badań naukowych, a także związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego,                
w tym rynku pracy.  

 

Wydział Architektury i Wzornictwa ma, jak rzadko która jednostka, sformułowaną Misję, 
Strategię oraz Politykę jakości. W Misji podkreślono odpowiedzialność Wydziału za jakość 
prac projektowych i badawczych, zapewnianie studentom wysokiego poziomu kształcenia, 
zapewnienie udziału kadry w kształtowaniu programów kształcenia,  prowadzenie współpracy 
z organizacjami gospodarczymi, społecznymi, samorządami i stowarzyszeniami 
zawodowymi. W Strategii przyjętej do realizacji w kwietniu 2009 r. znajdujemy liczne 
odniesienia do jakości kształcenia, pracy twórczej  i badań, potrzeb racjonalnego rozeznania 
potrzeb rynku pracy, współpracy z otoczeniem etc. W dokumencie Polityka jakości nawiązuje 
się do wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości. Zapisy w w/w 
dokumentach są zbieżne z misją i strategią rozwoju uczelni. Ta ostatnia ma charakter 
krótkookresowy, na lata 2011 – 2012 i będzie opracowana nowa jej wersja.  

Wysoko oceniając dążenie WAiW do kompleksowości ujęcia ram jej działalności należy 
jednak zwrócić uwagę na zbyt ogólny charakter wydziałowej Strategii i Polityki jakości.  
Dokumenty te zawierają raczej  zapis intencji, a nie konkretnych działań do wykonania                      
w zamierzonym okresie. 
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2). Ocena czy koncepcja kształcenia obejmuje wszystkie poziomy i rodzaje studiów. 
Ocena spójności koncepcji kształcenia i działalności naukowo-badawczej jednostki                       
z celami określonymi w jej strategii.  
 
Wydział prowadzi wszystkie poziomy studiów, I, II i III stopnia. Studia trzeciego stopnia mają 
charakter „Międzywydziałowych środowiskowych studiów doktoranckich”. W trakcie 
prowadzonych dyskusji z ekspertami PKA przedstawiciele Wydziału uznali, że jednym                      
z głównych wyzwań jest właściwe zróżnicowanie efektów i treści kształcenia między I i II 
stopniem kształcenia. Podkreślano, iż wdrożenie krótkich cykli kształcenia (3 + 2) zaburzyło 
proces dojrzewania artystycznego studentów. Wydział stara się - zgodnie ze swoją Strategią – 
wykazywać elastyczność w ofercie kształcenia, zapewniać warunki kadrowe                                      
i infrastrukturalne do osiągania wysokiego poziomu twórczości artystycznej i naukowej. 
Absolwenci WAiW zatrudniani są w wielu sektorach gospodarki (od przemysłu okrętowego 
po przemysł odzieżowy) i w rozmaitych typach przedsiębiorstw i instytucji. Wielu 
absolwentów oferuje swoje usługi prowadząc własne przedsiębiorstwa. Tego typu kariery 
świadczą o prawidłowym realizowaniu celów strategicznych jednostki. Prowadzone badania 
dobrze wpisują się w profil edukacyjny WAiW wspierając proces kształcenia.  

 

3). Ocena czy strategia oraz koncepcja kształcenia i działalność naukowo-badawcza 
świadczą, iż jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, 
uwzględniając znaczenie jakości kształcenia.  

 

WAiW będąc częścią uczelni artystycznej eksponuje odpowiedzialność za współudział                      
w rozwoju polskiej kultury i systemu wartości określających tożsamość narodową Polaków. 
W tym sensie zarówno działalność artystyczna jak i edukacyjna wykracza poza krajowe ramy, 
ponieważ powiązana jest z rozwojem kultury europejskiej i globalnej. Wymienione wcześniej 
dokumenty, takie jak Misja, Strategia Wydziału i Polityka jakości w sposób jednoznaczny 
wiążą rozwój Wydziału z jakością kształcenia i badań. W Strategii Wydziału stwierdza się, że 
Jednostka ma konkurować „…na rynku edukacyjnym jakością kształcenia oraz 
dywersyfikacją oferty edukacyjnej”. Członkowie wydziałowej komisji ds. zapewniania 
jakości kształcenia starają się tworzyć specjalne nisze na rynku edukacyjnym. W dziedzinach 
w których prowadzone są badania naukowe i kształcenie jednostka ma ambicje uzyskania 
znaczącej pozycji w skali ogólnopolskiej. Obecnie poprawa zajmowanej pozycji jest jeszcze 
trudniejsza z uwagi na otwieranie kierunków artystycznych przez uczelnie techniczne. 
Wydział chce zapewnić pracownikom warunki do udziału w realizacji projektów europejskich 
i umacniać współpracę z partnerami zagranicznymi.   

 

 

4). Ocena roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w formułowaniu i realizacji 
strategii jednostki, w tym budowaniu wysokiej kultury jako ści kształcenia.  
 
W wizytowanym Wydziale istnieje wiele formalnych płaszczyzn zaangażowania się 
interesariuszy wewnętrznych w realizację strategii i jej celów,  w tym deklarowanego 
doskonalenia jakości kształcenia. Przede wszystkim dokonuje się to poprzez uczestnictwo 
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nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i słuchaczy w realizację procesu 
kształcenia. Wysokie wymogi stawiane z jednej strony studentom i stosowanie metod 
nauczania  sprzyjających rozwojowi indywidualnej kreatywności studentów stanowi 
podstawę do osiągania dobrych rezultatów kształcenia. Zatem nawet nie znając dokumentów 
formułujących zadania w zakresie jakości, interesariusze mogą je bardzo dobrze realizować.  
Struktury organizacyjne uczelni publicznej stwarzają także formalne podstawy do 
uczestnictwa interesariuszy wewnętrznych w funkcjonowaniu rozmaitych organów, takich jak 
np. Rada Wydziału, liczne komisje, wydziałowy zespół ds. zapewniania i doskonalenia 
jakości i inne. Ze spotkań z doktorantami, a także studentami  ZO wyniósł wrażenie, że nie 
zawsze wykorzystują oni tę płaszczyznę do wpływania na kierunki rozwoju WAiW. Niektórzy 
pracownicy wydziałowy system doskonalenia jakości kształcenia oraz wdrażane Krajowe 
Ramy Kwalifikacji traktują jako zbędną biurokratyzację procesu kształcenia zagrażającą 
dotychczasowym sposobom budowy wysokiej kultury jakości w uczelni artystycznej.  
ZO uznaje konieczność uwzględnienia specyfiki uczelni artystycznej w kształceniu, jednak 
budowa kultury jakości nie jest możliwa bez osiągnięcia pewnego porozumienia wszystkich 
interesariuszy, co do głównych celów jakie  mają być realizowane, zapewnienia form 
organizacyjnych dla systemu jakościowego i ciągłego monitorowania jego skutków.  
 
Oceniając rolę interesariuszy zewnętrznych z tego punktu widzenia należy odnotować liczne 
przykłady  wskazywane przez przedstawicieli uczelni i pracodawców prowadzonej 
współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów (lub wykonywanych na zlecenie 
pracodawców) z udziałem studentów i pracowników naukowych. Na przykład współpraca ze 
szkołami średnimi kształcącymi dla potrzeb budownictwa polega na tym, że studenci 
przygotowują projekty, a uczniowie je wykonują. Niektóre projekty studenckie możliwe są do 
zrealizowania tylko w przedsiębiorstwie z uwagi na dostępną infrastrukturę. Według 
informacji uzyskanych na spotkaniu z przedstawicielami zespołu ds. współpracy                                 
z podmiotami zewnętrznymi  dla kierunku architektura istotne znaczenie ma współpraca                  
z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi, a dla wzornictwa z biznesem. 
Nawiązywane wówczas kontakty są podstawą przekazywania pewnych sugestii ze strony 
interesariuszy zewnętrznych dotyczących kierunków kształcenia, sposobu uczenia, 
niedostatków w zakresie pewnych umiejętności. Według wyjaśnień przedstawicieli Wydziału 
sugestie takie są często uwzględniane przy zmianach programowych. Ani wydział, ani 
Uczelnia nie stworzyła, żadnej formalnej płaszczyzny w ramach której interesariusze 
zewnętrzni mieliby bardziej bezpośredni wpływ na realizację Strategii Wydziału i Polityki 
jakości. W rozmowach z  ZO wskazywano, iż z uwagi na intensywną współpracę 
poszczególnych nauczycieli z reprezentantami rynku pracy nie ma potrzeby tworzyć 
dodatkowych rozwiązań instytucjonalnych. Jednocześnie podkreślano, że brak 
samodzielności prawnej jednostki stanowi przeszkodę w formalizowaniu kontaktów                          
z instytucjami zewnętrznymi. Na spotkaniach z ekspertami PKA zarówno pracodawcy jak                  
i absolwenci jednoznacznie wypowiedzieli się za potrzebą ściślejszej współpracy                               
z Wydziałem.  
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 Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 
wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  
 
 
Załącznik nr 4 Informacja o studiach doktoranckich i podyplomowych prowadzonych  
w jednostce oraz  o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych, w zakresie których 
nie są prowadzone studia doktoranckie 
 
 
Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego    w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych  

  

1). Zespół z uznaniem odnotowuje posiadanie przez WAiW kompletu dokumentów 
charakteryzujących ramy działalności edukacyjnej, badawczej i twórczej. Jednocześnie 
zachęcamy władze wydziałowe do nadania Strategii Wydziału i Polityce jakości bardziej 
konkretnego (operacyjnego) charakteru.  
 
2). Wydział Architektury i Wzornictwa prowadzi swoją działalność dydaktyczną i naukowo-
artystyczną zgodnie z celami zapisanymi w Misji, Strategii i Polityce jakości. Zapewniona 
jest spójność między działalnością badawczą, artystyczną i edukacyjna jednostki. ZO                         
z zadowoleniem odnotował podejmowane przedsięwzięcia mające na celu unowocześnianie 
oferty edukacyjnej.   
 
 
3). Środowisko WAiW jest świadome zajmowanej pozycji wśród innych wydziałów uczelni 
artystycznych w Polsce i ma ambicje jej poprawy oraz osiągnięcia bardziej widocznej pozycji 
za granicą. W osiągnięciu tych celów ma pomóc wysoka jakość działalności artystycznej, 
naukowej i oferty edukacyjnej.  

 
4). Na Wydziale zapewniono formalne podstawy udziału interesariuszy wewnętrznych                   
w budowaniu systemu zapewniania jakości. Istnieją też liczne przykłady współpracy WAiW 
obszarze działalności edukacyjnej i badawczej z interesariuszami zewnętrznymi. ZO odniósł 
wrażenie, iż zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w doskonalenie 
jakości kształcenia zbudowane jest na zasadzie indywidualnych kontaktów, a nie rozwiązań 
systemowych. Ważnym wyzwaniem dla władz Wydziału i zespołu ds. jakości jest 
wypracowanie takiego systemu jej doskonalenia, który będzie powszechnie akceptowany                  
w środowisku WAiW. ZO zachęca kierownictwo Wydziału do opracowania i wdrożenia 
formalnych podstaw uczestnictwa interesariuszy zewnętrznych w procesy kształtowania 
zakładanych efektów kształcenia, procesy ich realizacji oraz rozwój systemów doskonalenia 
jakości kształcenia.   
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     II. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1). Ocena struktury systemu, podziału kompetencji i odpowiedzialności. Ocena 
przejrzystości i efektywności struktury decyzyjnej w obszarze zarządzania jakością, 
prawidłowości i skuteczności podejmowanych działań oraz wpływu interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych na decyzje podejmowane w zakresie zapewnienia jakości 
kształcenia.  

  Ramy organizacyjne systemu jakości na poziomie uczelni opracowano relatywnie niedawno 
(w końcu 2010 r. rozpoczął pracę Uczelniany Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia),                   
a ich formalne wdrożenie nastąpiło dopiero w 2011 r. (uchwała Senatu Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku nr 103/2011 z dnia 16 listopada 2011). Według informacji Rektora 
pewne działania np. wykorzystanie opinii studenckich dla oceny nauczycieli akademickich 
podejmowane były przed 2011 r., ale nie zostały sformalizowane. W związku z wdrażaniem 
postanowień znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym powołano 
Pełnomocnika Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. Na wizytowanym Wydziale prace 
nad systemem jakościowym podjęto znacznie wcześniej bo już w roku 2008, a w 2009 r. 
przyjęto misję i strategię Wydziału. W 2011 r. Uchwałą Rady Wydziału Architektury                         
i Wzornictwa z dnia 24 listopada 2011 formalnie stworzono podstawy do uruchomienia 
wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Opracowano                         
i przyjęto dokument pt. Polityka jakości oraz zaaprobowano skład wydziałowego zespołu                 
ds. zapewniania i doskonalenia jakości (WZZDJ). Zgodnie z tymi dokumentami dziekan 
odpowiada za wdrożenie i funkcjonowanie, a WZZDJ za opracowanie procedur i ewaluację 
systemu. Istotne znaczenie w tym systemie odgrywają komisje programowe i Rada Wydziału. 
Rada Wydziału odpowiedzialna jest między innymi za przygotowanie projektu zakładanych 
efektów kształcenia, który następnie oceniany jest przez Senat Uczelni, oraz opracowanie 
systemu ich weryfikacji. Co najmniej raz w roku Rada Wydziału ma na swoim posiedzeniu 
zająć się problematyką jakości kształcenia. Podstawę dyskusji stanowią sprawozdania 
właściwych  komisji i władz dziekańskich. Ewentualne zalecenia Rady Wydziału dotyczące 
zmian w programach studiów są podstawą opracowania przez dziekana i komisje programowe 
krótkiego raportu zawierającego ocenę efektów kształcenia. Bardziej szczegółowe zadania 
związane z realizacją procesu jakościowego realizowane są przez inne, liczne komisje takie 
jak: ds. egzaminu wstępnego, oceny okresowej nauczycieli akademickich, konkursowej oceny 
stanowisk, działalności badawczej, dyplomową, nostryfikacyjną, zespoły ds. przewodów 
doktorskich, zespół programowy ds. współpracy  z podmiotami zewnętrznymi. 
Analizując powyższe dokumenty Zespół Oceniający odniósł wrażenie, że Wydział dopiero 
poszukuje właściwej struktury organizacyjnej dla systemu zapewniania jakości dopasowanej 
do specyfiki uczelni artystycznej. Z jednej bowiem strony wysoką jakość udawało się 
zapewnić raczej w ramach nieformalnego systemu jakościowego, którego cechą jest 
partnerstwo i relacje mistrz - uczeń w systemie nauczania i uczenia się. Z drugiej, wdrażane 
są nowe formalne rozwiązania łączące tradycyjne struktury zarządzania z nowymi, 
charakterystycznymi dla sformalizowanych systemów zapewniania i doskonalenia jakości. 
Problem ten został dostrzeżony przez autorów Raportu samooceny, w którym stwierdza się 
„brak spójnego systemu łączącego funkcjonujące procedury”. W opinii części kadry 
profesorskiej formalizowanie dotychczasowych metod osiągania jakości  nie jest konieczne,   
a nawet grozi zniszczeniem zalet dotychczasowego, nieformalnego systemu gwarantowania 
jakości.  
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W naszej ocenie występujące luki w systemie organizacji zarządzania jakością łatwo można 
uzupełnić. Istotnym jest to, że władze dostrzegają ten problem i według uzyskanych 
informacji, prowadzone są prace mające na celu zinwentaryzowanie dotychczasowych działań 
projakościowych, dokonanie ich oceny oraz zaproponowanie zmian w strukturze zarządzania 
jakością w najbliższym semestrze. Istotny wpływ na ostateczne rozwiązania wydziałowe 
będzie mieć przyjęcie kompleksowego systemu zapewniania jakości na szczeblu Uczelni.  
 
Głównym wyzwaniem dla władz Wydziału jest jednak niepełne zaangażowanie wszystkich 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w proces budowy kultury jakości. Dotyczy to                   
z jednej strony przede wszystkim studentów i doktorantów, części kadry akademickiej oraz 
interesariuszy zewnętrznych (zob. ocenę przedstawioną w punkcie 2). ZO został 
poinformowany, że z uwagi na większe zaawansowanie Wydziału Architektury i Wzornictwa 
w budowie systemów zapewniania jakości, przedkładane propozycje nie zawsze znajdują 
właściwe zrozumienie w gronie członków Senatu ASP.  
Pewne zastrzeżenia budzić może także poziom autorefleksji demonstrowany np. w Raporcie 
samooceny, sprawozdaniach komisji. Jednak należy mieć na uwadze, że jest to pierwszy                     
w historii uczelni Wydział poddawany ocenie instytucjonalne 

  Uchwała Rady Wydziału z 24 listopada 2011 r. w sprawie wydziałowego systemu 
zapewnienia i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia nie jest spójna                       
z Uchwałą 103/2011 Senatu Akademii Sztuk Pięknych z 16 listopada 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia na wydziałach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia                         
w zakresie udziału studentów w Wydziałowym Zespole do spraw zapewnienia i doskonalenia 
jakości kształcenia (zwanym dalej Zespołem). Nie ma stałego przedstawiciela samorządu 
studentów w tym Zespole, do czego zobowiązuje Uchwała Senatu. W opinii przedstawicieli 
władz Wydziału zostało to przeoczone, jednak przedstawiciele studentów mimo to 
uczestniczą w posiedzeniach i ich głos jest zawsze brany pod uwagę, co potwierdzają również 
studenci. 

Zasięganie opinii studentów w sprawach związanych z programem kształcenia odbywa się 
zazwyczaj w sposób nieformalny, nie tylko w trakcie spotkań z samorządem studenckim, ale 
również podczas otwartych spotkań władz Wydziału z ogółem studentów. Planuje się, by                  
w przyszłości  otwarte spotkania dotyczące ewaluacji programów kształcenia oraz wyników 
ankiet studenckich odbywały się cyklicznie. 

Przedstawiciele samorządu studenckiego nie dostrzegają potrzeby, aby ich udział w zespołach 
zajmujących się jakością kształcenia był sformalizowany. Bezpośrednie relacje z władzami 
Wydziału oraz nauczycielami akademickimi w ich opinii są wystarczające.   
 

  Należy jednak stwierdzić, że zapisy cytowanej uchwały Senatu, które wyznaczają skład 
zespołów, jakie mają być powołane w ramach poszczególnych jednostek nie uwzględniają 
przedstawiciela doktorantów. Wskazane jest, aby w przyszłości składy Zespołów zostały 
uzupełnione o uczestników studiów III stopnia jako pełnoprawnych przedstawicieli 
środowiska akademickiego i tym samym reprezentantów interesariuszy wewnętrznych. 

Przejrzystość struktury decyzyjnej oraz podziału kompetencji w obszarze zarządzania 
jakością jest oceniana pozytywnie, jednak brak udziału uczestników studiów III stopnia                      
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w składach zespołów i komisji uniemożliwia wyrażanie opinii i podejmowanie wspólnych 
decyzji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.   
 
2). Ocena kompleksowości systemu - czy obejmuje wszystkie prowadzone                          
w jednostce rodzaje studiów: I-II stopnia, w tym indywidualne między obszarowe,                      
III stopnia (doktoranckie), podyplomowe, oraz uwzględnia wszystkie czynniki mające 
wpływ na jakość kształcenia.   

 Świadomość studentów nt. elementów systemu zapewniania jakości kształcenia jest 
niewielka, ogranicza się do wiedzy na temat przeprowadzania ankietyzacji nauczycieli 
akademickich. Wyniki ankietyzacji są dyskutowane na Radzie Wydziału, a z opinii studentów 
wynika, że nauczyciele często sami dyskutują z nimi na temat swoich ocen, aby uzyskać 
więcej informacji potrzebnych do doskonalenia  metod dydaktycznych. Często dyskusje te 
mają charakter polemiczny, jednak są pozytywnie postrzegane przez studentów. 

Zarówno samorząd studencki, który był współautorem wzorca ankiety oceniającej jak                           
i władze Wydziału dostrzegają potrzebę modyfikacji konstrukcji ankiety, ich pomysły są 
trafne i konsumują krytyczne uwagi studentów w tym zakresie.  

Dziekan wskazał przykłady działań, będących konsekwencją ostatniej ankietyzacji 
nauczycieli akademickich, np. stworzono warunki do poszerzenia oferty zajęć do wyboru                   
o przedmioty i pracownie realizowane na innych wydziałach Akademii (zawarto w tym 
zakresie stosowne porozumienie z innymi wydziałami), w programach studiów dla kierunku 
wzornictwo wprowadzono zajęcia związane z przygotowywaniem portfolio oraz zwiększono 
liczbę godzin zajęć związanych z technikami audiowizualnymi na kierunku architektura. 
Działania te potwierdzają opinie studentów oraz przedstawicieli samorządu. 

W opinii studentów system oceny studentów choć nie zawsze przejrzysty (subiektywna ocena 
prac artystycznych) jest powszechnie akceptowalny. Bardzo cenioną formą oceny projektów 
zaliczeniowych jest egzamin z udziałem interesariuszy zewnętrznych: przedstawicieli 
przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów                     
w zależności od tematu pracy, którzy pełnią rolę opiniodawczą w procedurze oceny. W opinii 
studentów takie rozwiązania nie tylko pozwalają zobiektywizować ocenę, ale też cała formuła 
egzaminu pozwala na osiąganie dodatkowych efektów kształcenia z zakresu kompetencji 
społecznych. 

 
Studia doktoranckie, realizowane jako studia środowiskowe na mocy porozumienia pomiędzy 
wydziałami ASP, formalnie nie są uwzględnione zarówno w ramach uczelnianych, jak                              
i wydziałowych działań wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (WSZJK).              
Z racji, iż założenia WSZJK powinny obejmować w pełnym zakresie studia doktoranckie, 
zaleca się wprowadzenie Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich 
Akademii Sztuk Pięknych w obszar systemowych działań projakościowych i tym samym 
pełne zaangażowanie doktorantów, jako interesariuszy wewnętrznych ws. decyzji 
podejmowanych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na studiach III stopnia. 
Pozytywnie należy natomiast ocenić elementy systemu jakości, które jednostka stara się 
realizować wobec doktorantów przynależnych do Wydziału. 
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Indywidualne rozmowy z doktorantami nt. zajęć w ramach programu studiów i wprowadzanie 
na bieżąco wymaganych zmian; pisemne opinie kierowników pracowni, nt. odbytej praktyki 
w przypadku doktorantów realizujących praktyki dydaktyczne; czy otwarte seminarium, jakie 
odbywa się przed wszczęciem przewodu doktorskiego, podczas którego społeczność Uczelni 
ma możliwość uzyskania informacji nt. prowadzonych badań i weryfikacji jakości 
proponowanej pracy. 

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie funkcjonują dopiero dwa lata, 
jednakże należy kompleksowo uwzględnić je w WSZJK. 
 

  Na podstawie  wywiadu z przedstawicielami pracodawców, absolwentów i doktorantów 
można wnioskować, że w Jednostce czynione są starania oraz podjęto pierwsze próby w celu 
wdrożenia systemu zapewnienia jakości kształcenia zarówno na studiach I, II jak i III stopnia. 
Należy jednak dodać, że powyższa uwaga dotyczy sformalizowanych narzędzi, np. ankiet. 
Wielokrotnie władze Jednostki, nauczyciele akademiccy, jak i sami studenci czy absolwenci 
podkreślali natomiast, że taki system funkcjonuje - tyle, że nie został skodyfikowany                        
i sformalizowany - ponieważ prace studentów poddawane są publicznym okresowym 
przeglądom, w obronach dyplomowych uczestniczą zainteresowani określonymi 
rozwiązaniami (szczególnie jeśli mowa o wzornictwie przemysłowym) pracodawcy i wynika 
to bezpośrednio ze specyfiki uczelni, niewielkiej liczby studentów i relacji typu: mistrz-uczeń 
między wykładowcami, a studentami. 

Niewątpliwie udokumentowany i powtarzalny mechanizm gromadzenia informacji powinien 
zostać w Jednostce wprowadzony, co umożliwiłoby m.in. wpływ na modyfikowanie 
programów kształcenia, czy zasad oceny studentów i pracowników. 

Z raportu samooceny wynika, że jednym z zadań Zespołu programowego do spraw 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest przygotowywanie raz w roku akademickim 
raportu, i składanie na ręce Dziekana, z informacji uzyskanych od partnerów w trakcie 
realizacji programów warsztatów projektowych oraz praktyk studenckich dotyczących 
przygotowania studentów do pracy zawodowej. Wspomniany raport powinien być składany            
w semestrze letnim. W roku 2012 został złożony 12.05, jednak obok informacji 
statystycznych dotyczących liczby zawartych porozumień itp. niestety nie zawierał 
wskazówek, które mogą być wykorzystane do kształtowania efektów kształcenia, czy też 
zmian w programach i planach studiów. Należy zwrócić uwagę, że był to pierwszy raport tego 
rodzaju przygotowywany przez Zespół i warto, aby kolejne opracowania zawierały część 
wnioskową, która może być uwzględniana w dalszych pracach na jakością kształcenia.  

Podobnie jak raport ze współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, tak                   
i proces ankietowania absolwentów został rozpoczęty w maju 2012, dlatego trudno ocenić czy 
wnioski z tych ankiet będą dostatecznie uwzględnione w pracach Jednostki nad poprawą 
efektywności kształcenia, należy jednak żywić nadzieję, że raporty z tych ankiet będą 
syntetyzowały wnioski, nie ograniczając się jedynie do danych statystycznych.  
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Ocena funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia tj.: 

 
− doboru procedur i narzędzi służących do badania poszczególnych czynników mających 
wpływ na jakość kształcenia, kryteriów i metod oceny, a także  prawidłowości  sekwencji 
procedur i ich  przeprowadzania, 
 
-  metod analizy otrzymanych wyników, formułowanych ocen oraz planowania i realizacji  
działań w celu poprawy jakości kształcenia,  

- mechanizmów weryfikacji wyników przeprowadzonych działań korygujących, naprawczych 
i doskonalących, w odniesieniu do: 
 
a) stopnia realizacji efektów kształcenia,  
 
W wizytowanym Wydziale istnieje rozwinięty system obiektywnej weryfikacji osiąganych 
efektów kształcenia w trakcie jak i na koniec studiów (przeglądy semestralne i roczne). 
Wydział Architektury i Wzornictwa ma zdefiniowane procedury realizacji i oceny prac 
dyplomowych oraz egzaminów końcowych. Specyfika oceny wyraża się w dualnym systemie 
weryfikowania umiejętności studenta nabywanych w danej pracowni. Z jednej strony 
oczekuje się od niego zademonstrowania wartości artystycznych z drugiej opanowania 
pewnych umiejętności „technicznych” oraz współpracy z przedstawicielami nauk 
technicznych i instytucjami w procesie realizacji projektu. Według informacji jakie otrzymał 
ZO zaliczenie pracowni jest zarazem potwierdzeniem osiągnięcia zakładanych w danym 
programie efektów kształcenia. W trakcie spotkań z ZO przedstawiciele Wydziału 
akcentowali, że studenci prowadzonych kierunków mają rozwiązać postawiony problem. 
Zatem ocena jakościowa dokonywana jest z perspektywy efektów uczenia się i ma charakter   
zero-jedynkowy, bez rozwiązania problemu student nie otrzymuje dyplomu niezależnie od 
włożonego wysiłku w powstawanie projektu. Już od pierwszego roku zagwarantowane są 
prawa autorskie do wykonywanych przez studentów prac. Doktoranci składają sprawozdania 
z postępów pracy naukowej przed komisja programową. 
W wydawanych katalogach dokumentowane są osiągnięcia absolwentów danej pracowni. 
Istniejący system IT umożliwia gromadzenia wszelkich informacji o dokonaniach 
artystycznych studentów. Projekty studenckie wysyłane są na konkursy ogólnopolskie, 
międzyuczelniane, międzynarodowe  a także prezentowane po każdym semestrze i roku 
akademickim w Gdańsku. Egzaminy końcowe i prezentacje projektów mają charakter 
publiczny. Prace oceniane są przez recenzentów zewnętrznych, również spoza środowiska 
artystycznego. Np. dokonują ich profesorowie z Politechniki Gdańskiej, a także pracodawcy. 
Część projektów realizowana jest bowiem na zamówienie pracodawców. Zatem dualizm 
wyraża się także w poddaniu efektów pracy artystycznej zewnętrznej obiektywnej ocenie. 
Ostateczną platformą weryfikacji efektów kształcenia jest rynek pracy. W trakcie spotkania                     
z pracodawcami przeważająca  ich większość bardzo pozytywnie oceniała jakość dokonań 
wyrażających się w zrealizowanych projektach, a także demonstrowane kompetencje                          
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w miejscu pracy. Także absolwenci podkreślali, że z uwagi na wysoki poziom kształcenia nie 
mieli większych kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia, czy założeniem własnej firmy. Wielu 
z nich bowiem jest obecnych na rynku pracy w trakcie studiów. 

Inicjatywą godną upowszechnienia w innych uczelniach jest analiza korelacji między 
wynikami studentów na egzaminach wstępnych i końcowych. W semestrze zimowym 
zostanie przygotowany Raport, w którym zawarta zostanie ocena osiąganych efektów 
kształcenia. Jej skutkiem będą korekty w systemie weryfikacji efektów uczenia się.  
 
Zespół ekspertów wysoko ocenia system weryfikacji osiąganych efektów widząc w nim 
istotny mechanizm osiągania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Architektury                        
i Wzornictwa. 

 
b) udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie badania i oceny 

poszczególnych  czynników, a także analizy  skuteczności  działań naprawczych; 
udziału przedstawicieli rynku pracy  w ustalaniu i ocenie efektów kształcenia, 

 
 
Jednostka zdefiniowała strategicznych interesariuszy. Niewielka skala kształcenia                              
i zatrudnienia w jednostce umożliwia bezpośrednie zaangażowanie  interesariuszy 
wewnętrznych w działania projakościowe. Z uzyskanych informacji wynika, że 
zaangażowanie wewnętrznych interesariuszy w funkcjonowanie systemu jakości było 
zróżnicowane. Na przykład pracownicy mieli okazję dyskutowania poszczególnych 
rozdziałów Raportu samooceny, a następnie jego całości na posiedzeniu Rady Wydziału. 
Przedstawiciele WZZDJ wskazywali na przypadki odmowy przygotowania sylabusa według 
proponowanego wzoru przez niektórych nauczycieli. Na spotkaniu pracowników z ZO 
wskazywano na problemy związane ze zrozumieniem nowej terminologii, konieczność 
redefinicji celów i metodyki uczenia z uwagi na postępującą masowość studiów. Podkreślano, 
że z uwagi na specyfikę funkcjonowania poszczególnych pracowni mogą być stosowane 
różne metody osiągania jakości, np. relacje mistrz – uczeń, praca zespołowa.   
Ze spotkania ze studentami i doktorantami ZO oceniający wyniósł wrażenie, że ich wiedza                      
o systemie zapewniania jakości jest raczej niewielka, chociaż znane są niektóre jego elementy 
np. ankiety. Studenci i doktoranci skupieni są raczej na wykonywaniu projektów 
artystycznych i niechętnie uczestniczą w działaniach organizacyjnych, nie zawsze nawet 
uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału, co niekiedy uniemożliwia podjęcie uchwały                    
z uwagi na brak kworum (notabene studenci stawili się w licznej grupie na spotkanie z ZO). 
Doktoranci chcieliby mieć większy wpływ na program studiów, ale tymczasem sygnalizowali 
nieznajomość sylabusów, problemy z właściwą organizacją zajęć, niedostateczny zasób 
informacji etc. Niechętni też byli systemowi ankietowego oceniania nauczycieli 
akademickich, z uwagi jak się wyrazili na „emocjonalne podejście do zajęć”. Uważali, że                      
z uwagi na bliską współpracę z nauczycielem „ankietowaliby samych siebie”. Tym nie mniej 
spotkanie z ZO PKA uznali za inspirujące dla nich. Władze Wydziału dostrzegają ten  
problem i promują rozwiązania jakościowe (w tym ankiety) wśród studentów. Odbywają się 
spotkania z grupami studenckimi i  nieformalne spotkania. Znacznie lepiej władze Wydziału 
oceniają współpracę z samorządem studentów. 
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W przypadku interesariuszy zewnętrznych nie wypracowano wydziałowej, formalnej 
platformy kontaktów. Nie powołano klubu absolwenta, a w uczelni nie istnieje Biuro Karier. 
Z drugiej jednak strony zarówno przedstawiciele uczelni, jak i pracodawcy oraz absolwenci 
wskazywali na to, że w praktyce wszyscy się znają, spotykają przy wielu okazjach 
zawodowych i w ten sposób pośrednio mają wpływ na definiowanie efektów kształcenia,                 
a także programy studiów. Jeszcze bardziej bezpośredni związek między praktyką,                             
a kształceniem występuje w przypadku profesorów, którzy jednocześnie są obecni na rynku 
jako autorzy własnych projektów artystycznych. Odnotować też trzeba brak oceny 
administracji przez studentów. Projekt takiej ankiety jest w stadium opracowywania.  

Przedstawiciele uczelni przedstawili długą listę instytucji i firm z którymi zawarto umowy na 
realizacje konkretnych projektów biznesowych. Władze wydziału wskazywały na przeszkody 
prawne w zawieraniu długookresowych umów z instytucjami zewnętrznymi (WAiW nie jest 
podmiotem prawnym). Niekiedy zewnętrzni partnerzy mają bezpośredni wpływ na 
kształtowanie programu studiów (np. przy projektowaniu statków, definiowanie 
przedsięwzięć przez Straż Przybrzeżną, opiniowanie specjalności). Można zatem uznać, że 
współpraca taka mimo braku formalnych podstaw  jest rozwijana. Tym nie mniej zarówno 
pracodawcy jak i absolwenci w rozmowach z ekspertami PKA zasygnalizowali potrzebę 
stworzenia formalnych podstaw kontaktowania się z wydziałem, chcieliby też mieć większy                 
i bardziej bezpośredni wpływ na program kształcenia. Wskazywali bowiem na deficyty 
niektórych umiejętności absolwentów WAiW np. rysunku odręcznego, znajomości materiałów 
z których wykonywany jest projekt, zrealizowania projektu w zadanym czasie, 
nieumiejętności projektowania w warunkach ograniczeń finansowych etc. Za zasadne uznano 
wydłużenie praktyk oraz wprowadzenie profilu praktycznego studiów. Należy odnotować, 
jednak, że zarówno na spotkaniu ZO z absolwentami jak i pracodawcami, w niezwykle 
ciekawej dyskusji ścierały się często przeciwstawne poglądy dotyczące pożądanych jak                    
i osiągniętych w trakcie studiów umiejętności absolwentów. Przedstawiciele obydwu grup 
interesariuszy podkreślali wszechstronność wykształcenia absolwentów WAiW ich 
kreatywność i osiągnięcia artystyczno-zawodowe. Generalnie ocena jakości kształcenia na 
WAiW formułowana przez nich była wysoka. 

ZO zachęca władze Wydziału do podjęcia prac nad formułą systematycznych kontaktów                                 
z przedstawicielami pracodawców oraz absolwentami. Zwłaszcza, że Uczelnia prowadzić 
będzie systematyczne monitorowanie losów absolwentów. Korzystnym byłoby umożliwienie 
reprezentantom tych grup wpływu na kształt zakładanych efektów kształcenia i program 
studiów.  
 
c) monitorowania losów absolwentów w celu badania zbieżności zakładanych efektów 

kształcenia z potrzebami rynku pracy, 
 

Niewielka skala kształcenia, ograniczony rynek usług na którym funkcjonują studenci, 
absolwenci i profesorowie to czynniki, które zapewniają przepływ nieformalnych informacji        
o losach absolwentów po ukończeniu studiów. Informacje o zatrudnieniu absolwentów 
gromadzone są przez wydziałowy zespół ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
przedstawiając  wyniki swoich analiz w corocznym raporcie Radzie Wydziału. Wydziałowy 
system zapewniania jakości przewiduje także prowadzenie corocznych badań ankietowych 
absolwentów wszystkich typów studiów. Jednak z uwagi na nikły odsetek odesłanych 
odpowiedzi wyniki ostatniego sondażu nie mogą być miarodajne. Ekspertom PKA zwrócono 
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też uwagę na specyfikę monitorowania losów absolwentów w małej jednostce jaką jest 
WAiW. Liczba tej populacji nie jest duża, między innymi z uwagi na odsiew studentów                    
w trakcie studiów spowodowany bądź to niemożliwością sprostania wymaganiom programu 
studiów, bądź przerwaniem studiów z uwagi na podjęcie zatrudnienia. Z informacji 
uzyskanych na spotkaniu z 18 absolwentami, tylko dwie osoby nie pracowały, w tym jedna 
poszukiwała zatrudnienia. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów. Wybrali ASP 
ponieważ zapewnia dobre przygotowanie w zakresie kreatywności. Uwagi krytyczne 
dotyczyły zbyt krótkich praktyk zawodowych, kształtowania umiejętności wykonania 
projektu w zadanym czasie, zbyt mała ilość godzin poświęcona na rysunek. Dominowało 
jednak przekonanie, że przygotowanie do pracy zawodowej w dużej mierze zależy też od 
postawy i inicjatywy samego studenta. 
 
d) programów i planów studiów, ich monitorowania i aktualizacji, 

 
Monitorowanie i aktualizacja treści programowych ma w zasadzie charakter ciągły. Wynika to 
z tego, iż nauczyciele akademiccy realizujący także projekty dla potrzeb rynku wprowadzają 
na bieżąco zmiany w treściach nauczanych przedmiotów. Niektórzy przedstawiciele kadry 
dydaktycznej wyrażali pogląd, iż z uwagi na większe liczebności studentów należy inaczej 
zdefiniować cele nauczania i w większym stopniu koncentrować się na metodyce pracy 
zespołowej. Większe zmiany dokonywane są przez Radę Wydziału. Formalnie za 
monitorowanie programu i treści kształcenia, przede wszystkim z punktów widzenia 
zgodności z regulacjami prawnymi odpowiada rada programowa. W każdym roku składa  
Radzie Wydziału sprawozdanie, w którym przedstawia wyniki tego monitoringu oraz 
dokonane zmiany. 
 
 
e) zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy oraz weryfikacji efektów 

kształcenia, 
 
W wizytowanej jednostce przyjęto naturalną dla Uczelni zasadę, iż system oceny powinien 
sprzyjać kształtowaniu kreatywności studentów. Ogólne zasady oceniania zawarte są                            
w Regulaminie studiów. Stosuje się siedmiostopniową skalę ocen od niedostatecznej (2) do 
celującej (5,5). Za prawidłową wycenę osiągnięć studentów odpowiadają nauczyciele 
akademiccy, zatem system ma w dużej mierze charakter zindywidualizowany i zależy od 
danej pracowni. Jak zawsze w takich sytuacjach może dochodzić do niejednakowego 
poziomu wymagań i zawyżania ocen z niektórych zajęć. Według władz Wydziału system 
przyznawania stypendium kreuje bodźce do ubiegania się o jak najwyższe oceny ze względu 
na wizję otrzymania stypendium. Na wycenę końcowego egzaminu składa się komisyjna 
ocena pracy projektowej, portfolio i obrony pracy. Studenci nie krytykowali zasad oceniania, 
przeciwnie chwalili otwarte formy ocen ze strony zewnętrznych interesariuszy. Według ich 
opinii, publiczny charakter weryfikacji efektów kształcenia (w zasadzie wszystkie prezentacje 
projektów, egzaminy końcowe są otwarte dla publiczności) pozwalają na rozwijanie 
kompetencji społecznych. Dyskusje nad zmianami zasad oceny studentów prowadzone są               
z reguły przy okazji egzaminów dyplomowych.  
Ocena osiągnięć doktorantów ubiegających się o otwarcie przewodu dokonuje się na forum 
wydziałowego seminarium doktoranckiego z udziałem komisji i recenzenta. Spotkania takie 
są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 
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f) jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym oceny 
dokonywanej przez studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz realizowanej polityki 
kadrowej jednostki (doboru, weryfikacji, zapewnienia rozwoju kadry dydaktycznej), 
 
Według raportu samooceny Wydział nie prowadzi samodzielnej polityki kadrowej, chociaż 
formułuje potrzeby w tym zakresie i przesyła je do Rektora ASP. Istotnym wyznacznikiem 
tych potrzeb jest zachowanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz utrzymanie 
właściwych relacji liczbowych nauczycieli do studentów. Pewnym wyzwaniem dla jakości 
kształcenia staje się zmniejszająca w ostatnim okresie liczba profesorów (z 9 do 5 w okresie 
2006 – 2011), przesuniętych do jednostek międzywydziałowych. Częściowo ubytek ten został 
skompensowany przez wzrost liczby osób ze stopniem doktora habilitowanego. Proces oceny 
kadry ma – tak jak w każdej publicznej uczelni – charakter rutynowy i dokonywany jest                  
w sposób przewidziany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. W WAiR działa komisja 
ds. okresowej oceny kadry, która analizuje osiągnięcia twórcze, dydaktyczne i organizacyjne 
nauczycieli oraz oceny studentów o zajęciach wyrażone w ankietach. Wprawdzie w ocenianej 
jednostce studenci oceniają nauczycieli w ankietach, ale z uwagi na niewielkie grupy 
studenckie ich wartość dla władz Wydziału jest ograniczona. Aby zebrać dostateczną liczbę 
wiarygodnych informacji należałoby opracowywać je w dłuższym, kilkuletnim okresie. 
Zespół Oceniający podziela opinie przedstawicieli Wydziału, iż w uczelni artystycznej                       
z niewielką skalą kształcenia należy z dużą ostrożnością traktować wyniki ankiet z uwagi na 
ich niereprezentatywność. Władze Wydziału współpracują z samorządem studenckim nad 
korektami w obecnym kwestionariuszu oceny. Nie stosuje się praktyki hospitowania zajęć,                
z uwagi na ich pełną otwartość (każdy może je obserwować).  
Inna komisja ds. stanowisk zajmuje się oceną kandydatów na stanowiska naukowo-
dydaktyczne (także profesora nadzwyczajnego)  rekrutowanych w systemie konkursów. 
Władze Wydziału wskazują na „brak rotacji kadry ” i przedstawicieli młodej kadry. Władze 
uczelni sygnalizowały brak adekwatnych środków do potrzeb związanych z rozwojem 
naukowo-artystycznym kadry. W miarę możliwości dofinansowywane są wyjazdy naukowe 
pracowników. 
Na Wydziale przewiduje się wprowadzenie ankietowej oceny jakości pracy administracji 
wydziałowej. Przygotowano projekt kwestionariusza oceny.  
 
g) poziomu działalności naukowej jednostki, w szczególności w zakresie 
obszaru/obszarów wiedzy związanych z prowadzonym kształceniem,  
    
Formalnie WAiW uzyskał 3 kategorię MNiSW w grupie „Budownictwo i architektura”. 
Działalność naukowa prowadzona jest w ramach tzw. badań statutowych oraz projektach 
finansowanych przez zewnętrznych sponsorów. Kwalifikowanie projektów BST do realizacji 
odbywa się w dwóch etapach, w których istotną rolę odgrywa wydziałowa komisja                   
ds. działalności badawczej. W pierwszym ocenia się zgodność projektu z misją i strategią 
Wydziału, w drugim możliwości jego realizacji w warunkach przyznania dotacji na BST. 
Ostateczną decyzję o podziale środków między projekty podejmuje dziekan. Komisja                       
ds. działalności badawczej otrzymuje sprawozdania osób z realizacji danego projektu. 
Wydatki na badania naukowe podlegają audytowi. Ostatni audyt dokonany został w 2011 r. 
Niezależnie od faktu zatrudniania wybitnych nauczycieli akademickich obecna, niska 
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kategoria naukowej jednostki może utrudniać realizację ambitnych celów rozwojowych 
zapisanymi w Misji i Strategii WAiW.  
h). posiadanych zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej 
oraz form/środków wsparcia studentów –  administracyjnych, społecznych 
(powoływanie opiekunów lat, grup, organizowanie pomocy  psychologicznej i prawnej, 
wsparcie przedsiębiorczości studenckiej itp.)  i socjalnych.  
 
 
W Raporcie Samooceny przedstawiono dosyć krytyczną ocenę infrastruktury dydaktycznej             
i badawczej Wydziału (brakuje powierzchni dydaktycznej, aparatury specjalnej). Potrzeby               
w tym zakresie identyfikowane są na bieżąco przez dziekanów na podstawie sygnałów 
otrzymywanych od nauczycieli i administracji.  
Tradycyjne formy wsparcia rozwoju studentów odzwierciedlają specyfikę funkcjonowania 
niedużej jednostki uczelni artystycznej. Wyraża się ona w bliskich kontaktach kadry 
dydaktycznej ze studentami i w zasadzie można nawet mówić o indywidualizacji programów 
studiów realizowanych przez studentów. Ścisła współpraca studenta z profesorem przy 
wykonywaniu, z reguły, unikatowych projektów artystycznych i wdrożeniowych zapobiega 
pojawiania się plagiatu. 
Szczególną formą są też inicjowane przez Wydziałowy Zespół Zapewniania i Doskonalenia 
jakości kształcenia coroczne spotkania studentów z władzami dziekańskimi poświęcone 
dyskutowaniu najważniejszych problemów życia studenckiego.  
 
 
i). systemu informacyjnego  tj. sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystywania 
informacji w zapewnieniu jakości kształcenia. 
 
Informacje o jakości kształcenia gromadzone są w systemie uczelnianym i wydziałowym. 
Niepełna wiedza o wydziałowym systemie doskonalenia jakości, ujawniona w trakcie spotkań 
ekspertów PKA ze studentami, doktorantami oraz pracownikami być może wynika                           
z niedostatecznego informowania w/w grup o wdrażanych przedsięwzięciach i ich efektach. 
W obydwu systemach informacyjnych dokonywane są obecnie istotne zmiany. Na Wydziale 
jeden moduł oddany zostanie studentom, każdy pracownik będzie mógł umieszczać 
informacje, a moderator systemu nie będzie miał uprawnień cenzorskich. Oceny 
wydziałowego systemu informacyjnego dyskutowane są na cosemestralnych spotkaniach 
władz dziekańskich z przedstawicielami samorządu studenckiego oraz posiedzeniach Rady 
Wydziału.       
 
j). powszechnego/publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych 
informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji  
i procedurach toku studiów. 

 

Większość informacji o zakładanych efektach kształcenia, procesie i organizacji studiów oraz 
osiąganych efektach można znaleźć na wydziałowej stronie Internetowej. Obecnie trwają 
prace nad jej przebudową. Godnym pochwały jest szerokie informowanie o pracach WZZDJ 
na własnej stronie internetowej.  
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Jednostka zapewnia uczestnikom studiów III stopnia powszechny dostęp do aktualnych                        
i obiektywnie przedstawionych informacji związanych z planami i programami studiów,                     
a także procedurami toku studiów za sprawą platformy elektronicznego dziekanatu i stron 
internetowych Wydziału i Uczelni, co oceniane jest przez doktorantów w sposób pozytywny. 
 

- Ocena mechanizmów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia stosowanych                                     
w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk patologicznych. 

Wydział nie posiada sformalizowanego systemu wykrywania i zapobiegania wystąpieniom 
sytuacji uznawanych za patologiczne. Eliminacją sytuacji patologicznych w ramach 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich zajmuje się m.in. Kierownik Studiów 
Doktoranckich, a jego działalność w tym zakresie jest oceniana przez uczestników studiów III 
stopnia jako sprawna.  

Przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym w procesie dyplomowania służą również otwarte 
obrony, na które zapraszani są interesariusze zewnętrzni, krytycy i prasa.   

 

Załącznik  nr  5  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 
kształcenia  

 

Załącznik nr 6  Efektywność wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia  
w odniesieniu do obszarów wpływających na jakość kształcenia -  wg badań jednostki 
 

3). Ocena efektywności wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia                        
w badaniu przez jednostkę jakości kształcenia prowadzonego na poszczególnych 
kierunkach studiów,  studiach doktoranckich i podyplomowych, przeprowadzania 
weryfikacji i oceny działań naprawczych. 

  
 Dotychczasowy system zapewniania jakości można uznać za poprawny, bowiem zapewnia 
on osiąganie efektów kształcenia na wysokim poziomie. Potwierdzeniem poprawności tego 
systemu są między innymi pozytywne oceny PKA jakości kształcenia na poziomie kierunku. 
W zgodnej opinii władz Wydziału i nauczycieli akademickich wprowadzony nowy system 
jakościowy działa zbyt krótko, aby można było dokonać pełnej oceny jego skutków. Dlatego 
też nie dokumentujemy wyrywkowych działań w tym zakresie w tabeli nr 6.  Np. nauczyciele 
nie widzą jeszcze pozytywnego wpływu systemu doskonalenia jakości na sposoby nauczania 
studentów. Jeden z dyskutantów na spotkaniu z pracownikami naukowo-dydaktycznymi 
zauważył jednak, że system jakościowy stawia nowe pytania i skłania do refleksji nad 
dotychczasowymi sposobami uczenia, a także sprzyja lepszemu przygotowaniu programu 
zajęć. Środowisko oczekuje też na wdrożenie kompleksowego systemu jakościowego na 
poziomie uczelni. Wypracowane tam rozwiązania w dużym stopniu zdeterminują przyszły 
kształt wydziałowego systemu doskonalenia jakości. Odnotować też należy obowiązek 
prowadzenia przez wydziałowy zespół ds. jakości analiz wyników oceny kształcenia 
dokonanej przez instytucje zewnętrzne i przedstawiania postulatów pod adresem systemu 
jakościowego. 
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Załącznik nr 7  Efektywność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  
w odniesieniu do obszarów wymagających działań korygujących, naprawczych lub 
doskonalących wskazanych podczas poprzedniej oceny instytucjonalnej dokonanej 
przez Polską Komisję Akredytacyjną 
 
ZO PKA odniósł wrażenie, że w WAiW osiąganie wysokiej jakości kształcenia bazowało 
głównie na nieformalnych mechanizmach jej zapewniania zakorzenionych w tradycji 
akademickiej uczelni publicznej. Proces wdrażania na Wydziale Architektury i Wzornictwa 
bardziej sformalizowanego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia został 
zapoczątkowany stosunkowo niedawno, jego tempo jest stosunkowo wolne, a przeszkody                        
w pełnej realizacji zamierzonych celów jakościowych liczne. ZO z rozmów                                        
z przedstawicielami władz Wydziału i zespołu ds. jakości wyniósł wrażenie, że  występuje 
silna wola pokonania istniejących trudności. Eksperci PKA mają nadzieję, iż  dokonana ocena 
jednostki zainspiruje środowisko akademickie do większego wysiłku w budowaniu 
wiarygodnego systemu jakościowego pozwalającego na ustanowienie kultury jakości. 
Uwzględniając szczególne okoliczności w jakich znalazły się uczelnie artystycznie po 
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uznajemy, że należy dać czas jednostce na 
pełne wdrożenie nowych rozwiązań i mimo zauważonych usterek, pozytywnie ocenić 
dokonywane zmiany w systemie jakościowym. 
 
Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego      w pełni 

  

1). Wydział Architektury i Wzornictwa stosunkowo niedawno opracował strukturę 
organizacyjną systemu zapewniania i doskonalenia jakości. Obejmuje ona podstawowe 
rozwiązania konstytuujące system, takie jak określenie odpowiedzialności poszczególnych 
ciał akademickich za realizację zadań jakościowych, opisanie procedur.  Jednak, jak 
samokrytycznie stwierdzono w Raporcie samooceny, opracowane procedury jakościowe nie 
są jeszcze powiązane w system. Pomimo podejmowanych przez władze WAiW wysiłków 
wdrażane przedsięwzięcia projakościowe nie znajdują pełnego wsparcia – czasami nawet 
zrozumienia -  ze strony strategicznych interesariuszy. ZO zachęca władze Wydziału i zespół 
ds. jakości do opracowania takiej koncepcji budowy kultury jakości, która z jednej strony 
będzie adekwatna do specyfiki funkcjonowania uczelni artystycznej i WAiW, a z drugiej 
znajdzie poparcie wśród całej społeczności akademickiej jednostki. Systemowe włączenie 
zewnętrznych interesariuszy w opinii ZO PKA, może pomóc w opracowaniu nowej wizji 
doskonalenia jakości. 
 
 
2). Przedstawione ZO PKA rozwiązania w zakresie funkcjonowania wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości, w zasadzie obejmują wszystkie obszary i czynniki istotne dla 
jego skuteczności. ZO z satysfakcją odnotował funkcjonowanie bardzo dobrego systemu 
weryfikacji osiąganych efektów kształcenia. Systematycznie monitorowane są i zmieniane 
programy studiów i wykładane treści kształcenia. ZO sugeruje w szerszym stopniu 
wykorzystywanie opinii zewnętrznych interesariuszy (recenzentów) w ocenie propozycji 
zmian programów. Pomimo pewnych osiągnięć we współpracy z pracodawcami sugerujemy 
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stworzenie formalnej płaszczyzny dla rozwijania tych kontaktów umożliwiających wpływ 
pracodawców na ofertę edukacyjną jednostki i realizowane programy studiów. Zachęcamy 
także do zaktywizowania kontaktów z absolwentami. Ich opinie o programie studiów mogą 
być niezwykle cenne przy identyfikowaniu mocnych i słabych stron procesu kształcenia  na 
WAiW. Na wydziale funkcjonuje tradycyjny system zapewniania i rozwoju jakości kadry.                     
W opinii ZO PKA wymaga on jednak pewnych zmian, w kierunku wypracowania adekwatnej 
dla specyfiki uczeni artystycznej formuły oceny nauczycieli akademickich przez studentów                   
i doktorantów. Wydaje się też, że jednostka chcąc zrealizować cele strategiczne i utrzymać 
wysoką pozycję wśród innych wydziałów oferujących kształcenie w zakresie architektury                        
i wzornictwa powinna zintensyfikować działalność naukową i artystyczną. Preferowanie 
najlepszych projektów badawczych w alokacji środków na badania, prowadzenie wspólnych 
projektów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi mogą ten proces przyspieszyć i poprawić 
pozycję wydziału w kolejnej ocenie parametryczne MNSW. System wsparcia studentów 
wykorzystuje zalety kształcenia o niewielkiej skali i ścisłej współpracy nauczycieli ze 
studentami w realizacji projektów artystycznych. Wydaje się, że jest to mocna strona 
funkcjonowania systemu zapewniania jakości. Z zadowoleniem ZO odnotował podejmowane 
próby gromadzenia informacji o działaniach jakościowych i zapewnianie publicznego do nich 
dostępu. Ponieważ obecnie systemy informacyjne są w trakcie zmian, pełniejsza ich ocena 
możliwa będzie po ich wdrożeniu. 
 
3). Ocena systemu zapewniania jakości dokonana z punktów widzenia efektów 
kształcenia jest pozytywna. Z uwagi na  krótki okres, jaki upłynął od wdrożenia nowych 
rozwiązań w tym zakresie nie sposób ocenić na ile przyczyniły się do ogólnie pozytywnej 
oceny jakości kształcenia. ZO PKA zachęca władze Wydziału i członków zespołu ds. jakości 
do opracowania metodyki badania skutków funkcjonującego systemu uwzględniającej 
specyfikę kształcenia na uczelni artystycznej. Specyfika ta powinna znaleźć swoje 
odzwierciedlenie także w miernikach w metodzie pomiaru jego efektów. 
 
 
III.  Cele i efekty kształcenia na oferowanych  studiach doktoranckich oraz  
podyplomowych, a także   system weryfikujący i potwierdzający ich                          
osiągnięcie 

 
 

1) Ocena programu studiów doktoranckich i jego realizacji w zakresie możliwości  
osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, którego dotyczą: 
 
- przygotowania do pracy  o charakterze badawczym  lub badawczo-rozwojowym 
poprzez stworzenie możliwości uzyskania zaawansowanej wiedzy dotyczącej 
najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie i obszarze prowadzonych badań; 
 
Zdaniem uczestników Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na 
ASP przygotowanie do pracy o charakterze badawczym poprzez stworzenie możliwości 
uzyskania zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie                 
i obszarze prowadzonych badań jest wystarczające.  

Jednostka realizuje je poprzez zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz seminaria kierunkowe 
zaproponowane w ramach programu studiów. Z uwagi na fakt, że studia prowadzone są od 
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roku 2010, pierwotnie przygotowany program został poprawiony w celu zwiększenia 
skuteczności przyjętych efektów kształcenia. Uczestnicy studiów III stopnia szczególnie 
pozytywnie oceniają kursy uzupełniające, odbywające się w ramach wybranej przez 
doktoranta pracowni, gdyż dzięki nim mogą rozwinąć ogólny poziom wiedzy w dziedzinie 
sztuki plastyczne. Ponadto podczas spotkania zwrócono także uwagę na wykłady otwarte, 
dzięki którym uczestnicy studiów III stopnia mają możliwość poszerzyć wiedzę o obszary 
tematyczne wykraczające poza kierunkową dyscyplinę. Doktoranci zgłaszali jednakże 
zastrzeżenia dot. wtórnych treści programowych ze studiów magisterskich powtarzające się              
w ramach niektórych przedmiotów na studiach doktoranckich. 

Według informacji uzyskanych od Kierownika Studiów Doktoranckich wszelkie zmiany 
programowe na rok 2012/2013 wynikające z nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym zostały uwzględnione i wypracowane wspólnie z przedstawicielami Samorządu 
Doktorantów.  
 
-umiejętności dotyczących metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych; 
 
 W ramach programu studiów, doktoranci zobowiązani są do odbycia zajęć z metodologii prac 
badawczych, co oceniane jest przez uczestników studiów III stopnia pozytywnie. W  opinii 
doktorantów zagadnienia realizowane podczas metodologii zapewniają im kompleksowe 
wypracowanie zasad funkcjonowania warsztatu naukowca; rozwijają umiejętności w sferze 
prowadzenia badań naukowych i opracowywania ich wyników poprzez m.in. formułowanie 
celów, problemów, hipotez badawczych. Ponadto powyższe umiejętności zdaniem 
uczestników studiów III stopnia można częściowo uzyskać podczas seminariów 
doktoranckich, jednakże w dużym stopniu zależy to od opiekuna/promotora. Znowelizowany 
program studiów doktoranckich wprowadza metodologię prac badawczych w trzech blokach. 
Zdaniem Kierownika Studiów Doktoranckich poszczególne bloki metodologii prowadzone 
będą przez różnych wykładowców, przedstawiających różnorodne problemy metodologiczne, 
co wzbogaci ofertę programową. Propozycję zawartą w nowym programie można ocenić jako 
pozytywną. 
 
 
- kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej  
i społecznej roli uczonego lub artysty. 
 
Zdaniem doktorantów program studiów uwzględnia rozwój kompetencji społecznych, 
poprzez możliwość uczestnictwa w uczelnianych wykładach otwartych oraz wykładach 
monograficznych i tym samym odnosi się do działalności naukowo – badawczej i społecznej 
roli uczonego,  co oceniane jest przez uczestników studiów III stopnia w sposób pozytywny. 
Doktoranci zwracali uwagę, iż podczas powyższych kursów mają możliwość zapoznania się 
m.in. z etycznymi aspektami czynności badawczych wykonywanych w ramach nauki. 
Analizują ustalone i uzasadnione reguły, t.j. reguły badawczej rzetelności, reguły lojalności 
wobec uczestników badań i reguły pożyteczności wyników badawczych, które z etycznego 
punktu widzenia powinni przestrzegać.  
W pierwotnie obowiązującym programie doktoranci zobowiązani byli do odbycia lektoratu 
z języka obcego,  jednakże z informacji uzyskanych od Kierownika studiów doktoranckich 
wynika, że poziom umiejętności językowych uczestników rozpoczynających studia 
doktoranckie przewyższył poziom proponowanych zajęć i tym samym lektorat nie uzyskał 
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odpowiedniego zainteresowania. Dlatego też od nowego roku akademickiego zrezygnowano 
z nauczania języka obcego w ramach programu studiów, wprowadzając konieczność złożenia 
na etapie rekrutacyjnym certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej 
na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Doktoranci 
uczestniczący w spotkaniu wprawdzie nie korzystali z lektoratu w ramach studiów, jednakże 
zwrócili uwagę, że zupełne wyeliminowanie języka obcego,  nie jest korzystnym 
rozwiązaniem. Według ich opinii wskazane byłoby pozostawić lektorat jako kurs 
fakultatywny, jak również zaproponować w ofercie wykładów otwartych lub kursów 
monograficznych zajęcia odbywające się w języku obcym. 
 
 
Ocena prawidłowości doboru modułu przedmiotów fakultatywnych do realizacji 
założonych efektów  kształcenia, w  tym  zdobycia przez doktoranta kwalifikacji                           
w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 
W ramach jednostki funkcjonuje katalog kursów fakultatywnych oraz monograficznych (np. 
zajęcia z psychologiem – wrażliwość pracy artysty, komunikacja interpersonalna) 
dedykowanych tylko doktorantom, co ocenione zostało w sposób pozytywny.  
Uczestnicy studiów III stopnia poprzez uczestnictwo w kursach  mają możliwość uzyskania 
zaawansowanej wiedzy, rozwinięcia umiejętności praktycznych oraz kompetencji 
społecznych. Dodatkowo, zdaniem doktorantów,  w zestawieniu kursów fakultatywnych 
mogłyby także zostać zamieszczone przedmioty w językach obcych.  
Uzyskanie przez doktorantów kwalifikacji w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć 
dydaktycznych do roku bieżącego było możliwe poprzez współuczestniczenie w zajęciach 
nauczycieli akademickich w ramach odbywania praktyk dydaktycznych. Zaktualizowany 
program  wprowadza kurs Metodyka zajęć dydaktycznych, który ma na celu rozwój 
umiejętności w powyższym zakresie, co można ocenić pozytywnie. Według Kierownika 
Studiów Doktoranckich wprowadzenie metodyki oraz kontynuowanie współprowadzenia 
zajęć w ramach praktyk dydaktycznych zapewni doktorantom odpowiednie przygotowanie                
w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć.  
 
 
Ocena zapewnienia przez jednostkę możliwości pracy  naukowej doktorantów                          
w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych, udziału w badaniach naukowych 
związanych z tematyką studiów doktoranckich w innych  jednostkach, w tym 
zagranicznych.  
  
Uczestnicy Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP zwrócili uwagę na specyfikę pracy 
artysty, indywidualność i realizowanie badań głównie w relacji uczeń – mistrz, aniżeli 
w konkretnych zespołach badawczych. Powyższą sytuację doktoranci ocenili w sposób 
pozytywny, podkreślając także wsparcie i zaangażowanie jednostki w przygotowywaniu ich 
autorskich projektów badawczych. Z racji, iż studia funkcjonują dopiero od dwóch lat, 
współpraca międzynarodowa w powyższym zakresie opiera się głównie na osobistych 
kontaktach, co jak na razie, dla uczestników studiów III stopnia jest wystarczające. 
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Ocena skuteczności działań podejmowanych przez jednostkę w celu 
umożliwienia/ułatwienia doktorantom przygotowania publikacji naukowej.   
 
Ocena działań jednostki mających na celu wsparcie uczestników studiów III stopnia 
w zakresie przygotowania publikacji naukowej w opinii doktorantów jest pozytywna. 
Zwrócono uwagę na pomoc merytoryczną oraz finansową przy przygotowywanych 
publikacjach, co według uczestników studiów III stopnia wpływa korzystnie na rozwój ich 
naukowy.  
 
 
Ocena zgodności kwalifikacji naukowych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich i sprawującej opiekę naukową nad 
doktorantami z celami i efektami kształcenia na tych studiach. 
 
 Program kształcenia określa cele i efekty kształcenia na Międzywydziałowych 
Środowiskowych Studiach Doktoranckich. Przy tworzeniu programu kształcenia na studiach 
doktoranckich ASP w Gdańsku uwzględniony został zestaw deskryptorów Europejskich Ram 
Kwalifikacji, gdyż do dnia dzisiejszego nie określono Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
studiów III stopnia. W wyniku realizacji programu studiów doktoranckich, który obejmuje 
zajęcia zorganizowane, zajęcia fakultatywne, praktykę dydaktyczną, prowadzenie działalności 
artystyczno - projektowej, uczestnictwo w życiu krajowych i międzynarodowych ośrodków 
artystyczno - projektowych, osoba kończąca studia osiąga efekty kształcenia w zakresie 
wiedzy na zaawansowanym poziomie, umiejętności związanych z metodyką i metodologią 
prowadzonych badań naukowych oraz  uzyskuje kompetencje społeczne w zakresie 
działalności naukowo-badawczej i społecznej roli naukowca. Władze Wydziału zakładają iż, 
w przypadku rozbieżności, efekty kształcenia zawarte w programie zostaną dostosowane do 
Krajowych Ram Kwalifikacji po ich opublikowaniu i będą mogły być uwzględnione                      
w programie kształcenia w roku akademickim 2013/2014. W programie kształcenia przyjętym 
na rok 2012/2013 opisany został sprawny, wiarygodny system weryfikujący i potwierdzający 
osiągnięcie przez doktoranta wyznaczonych efektów kształcenia. Obejmuje on: przedmioty 
zaliczane na ocenę, coroczne sprawozdania doktorantów, coroczne otwarte prezentacje 
dorobku i postępów badań doktorantów, opinie o odbytej praktyce dydaktycznej, egzaminy 
doktorskie. Celem ostatecznym i  efektem końcowym są obronione doktoraty. 
 By uzyskać efekty kształcenia właściwe dla obszaru wiedzy - sztuka, dziedzina - 
sztuki plastyczne, w programie kształcenia w bloku zajęć obowiązkowych prowadzone są 
wykłady z estetyki, teorii sztuki, filozofii kultury artystycznej, antropologii kultury, 
socjologii, historii sztuki, historii architektury, historii wzornictwa, metodologii prac 
badawczych, metodyki zajęć dydaktycznych oraz o kulturze i tożsamości. Natomiast blok 
zajęć fakultatywnych doktorant dobiera według ustalonego z opiekunem indywidualnego 
programu i planu pracy, z ofert przygotowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Studenci reprezentujący dyscyplinę sztuki projektowe uczestniczą (w porozumieniu                         
z opiekunem) - w pracach projektowych zgodnych z wykształceniem uzyskanym z chwilą 
otrzymania dyplomu na II stopniu studiów. Ponadto biorą udział w tematycznych 
konferencjach i warsztatach krajowych i międzynarodowych   
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Ocena zgodności kwalifikacji naukowych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz sprawującej opiekę naukową nad 
doktorantami z celami i efektami kształcenia na tych studiach.  
 
Doktoranci pozytywnie wypowiedzieli się w sprawie oceny zgodności kwalifikacji 
naukowych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne na studiach 
doktoranckich, jak również zgodności kwalifikacji naukowych osób sprawujących nad nimi 
opiekę naukową. Uczestnicy studiów III stopnia jako korzystne rozwiązanie wskazali także na 
możliwość skorzystania z konsultacji z zaproponowanymi na liście potencjalnymi przyszłymi 
promotorami, jeszcze przed procesem rekrutacyjnym. Negatywnie natomiast został przez nich 
oceniony fakt, że w trakcie otwarcia przewodu doktorskiego Rada Wydziału może nie 
powołać na promotora  opiekuna naukowego, który przez dwa lata prowadził doktoranta. 
Uczestnicy studiów III stopnia pozytywnie określili współpracę z opiekunami, wskazując                    
z jednej strony na relacje mistrz – uczeń, a z drugiej  na pełne partnerskie  wsparcie ze strony 
opiekunów. Jako korzystne doktoranci oceni także nowe przepisy zawarte w Regulaminie 
Studiów Doktoranckich, które szczegółowo określają obowiązki opiekuna naukowego/ 
promotora. W przypadku doktorantów nieodbywających studia, opiekunowie przydzielani są 
zgodnie z tematyką prowadzonych zająć, a zgody na poszczególne doktoraty są spójne                      
z polityką uczelni oraz wydziału, co można ocenić pozytywnie. 
 

2). Ocena zgodności efektów kształcenia na studiach podyplomowych z wymaganiami 
organizacji zawodowych i pracodawców, a także możliwości nabycia uprawnień do 
wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Jeżeli 
celem studiów podyplomowych jest aktualizacja lub pogłębienie wiedzy albo rozwój 
predyspozycji  intelektualnych, ocena powinna dotyczyć możliwości pogłębienia przez 
słuchacza wiedzy służącej rozwojowi ogólnemu. 
Ocena programu i planu studiów podyplomowych, możliwości realizacji zakładanych 
efektów kształcenia, w tym w założonym czasie trwania tych studiów. 
Ocena prawidłowości doboru i liczby osób realizujących zajęcia dydaktyczne na 
studiach podyplomowych dla  uzyskania zakładanych efektów kształcenia oraz  
zapewnienia właściwej jakości kształcenia. 
 
Nie dotyczy. Uczelnia nie prowadzi studiów podyplomowych 
 
 
 

3). Ocena udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, (w przypadku studiów 
podyplomowych - w szczególności pracodawców),  w procesie określania efektów 
kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także  oceny jakości kształcenia 
prowadzonego na tych studiach.   

 

Program Stacjonarnych Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich 
przygotowany został w porozumieniu z Radą Programową Stacjonarnych 
Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich, w skład której wchodzą 
przedstawiciele wszystkich kierunków posiadających uprawnienia do przeprowadzania 
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przewodów doktorskich oraz Samorządu Doktorantów. Następnie program ten akceptują 
Rady Wydziałów, które podpisały porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć dla 
doktorantów. Program ten jest także prezentowany i akceptowany przez Senat ASP. 
Zewnętrznymi interesariuszami prowadzonego kształcenia w dyscyplinie sztuki projektowe są 
partnerzy uczestniczący w realizacji projektów, realizowanych w ramach umów podpisanych 
przez Wydział Architektury i Wzornictwa. Formułowane w umowach cele działania oraz 
zakładane efekty stanowią wytyczne do formułowania kierunkowych efektów kształcenia. 
Ocena rezultatów, stopień spełnienia określonych założeń i oczekiwań jest elementem 
ewaluacji programu kształcenia. Miernikiem stopnia skuteczności zakładanych efektów                       
(w tym wypadku) są podjęte przez partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych, 
realizacje projektów i wdrożenia zaprojektowanych produktów. Drugą grupę interesariuszy 
zewnętrznych stanowią organizatorzy konkursów, konferencji i warsztatów artystyczno - 
projektowych. Określają oni w sposób pośredni efekty kształcenia aranżując sytuacje 
artystyczne, definiując programy i tematykę planowanych debat. Wyodrębniają                          
w tradycyjnych ramach obszarów dyscypliny, nowe problemy projektowe stanowiące impuls 
do rozwiązywania ich w ramach prowadzonych prac badawczych. Wyniki tych prac wpływają 
na kolejne interpretacje zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie powinien osiągać 
absolwent studiów doktoranckich reprezentowanej dyscypliny 

Uczestnictwo doktorantów jako interesariuszy wewnętrznych w procesie określania efektów 
kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego 
na tych studiach można uznać za zadowalające. Przedstawiciele studiów III stopnia biorą 
udział w opracowywaniu dokumentów dotyczących studiów w ramach indywidualnej 
współpracy z Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Na poprawę jedynie zasługuje 
konieczność uzupełnienia formalnych, wypracowanych akceptacji Samorządu 
Doktoranckiego oraz   obecność i czynny udział przedstawicieli doktorantów w radzie 
programowej, komisjach oraz zespołach wydziałowych. 

Studia doktoranckie międzywydziałowe, obejmujące zaledwie 17 doktorantów sprzyjają 
bezpośredniemu, indywidualnemu kontaktowi. Po roku funkcjonowania programu studiów 
doktoranckich, podczas rozmów zbierane były uwagi doktorantów, np. zastrzeżenia dot.  
nadmiaru treści związanych ze sztukami pięknymi, a nie projektowymi.  Jednostka stara się 
reagować na bieżąco  rozszerzając, czy modyfikując katalog wykładów otwartych. Zmiany, 
np. w uruchamianiu dodatkowych kursów monograficznych, wynikają zarówno z inicjatywy 
kadry jak i samych doktorantów, co należy ocenić pozytywnie. 

 

4). Ocena stosowanego systemu ECTS - prawidłowości określenia nakładu pracy i czasu 
niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Ocena sposobu 
wykorzystania możliwości stworzonych przez ten system w indywidualizowaniu procesu 
kształcenia na studiach doktoranckich poprzez wymianę międzyuczelnianą                                
i międzynarodową; 

 
Na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich określenie nakładu pracy 
i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w ramach punktów 
ECTS do większości elementów programowych można uznać za prawidłowe. Rozpisanie 
punktów w ramach poszczególnych przedmiotów od 16 godz. kontaktowych i od 9 – 14 godz. 
przygotowania własnego jest ocenione pozytywnie. 



25 

 

 

5). Ocena wiarygodności i  przejrzystości stosowanego w jednostce systemu oceny 
stopnia osiągnięcia  zakładanych celów i efektów kształcenia.   Ocena stopnia 
dostępności tego systemu, w szczególności dla doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych. 
 

 Zakładane efekty kształcenia weryfikowane są poprzez: 

Sprawozdanie doktoranta informuje o przebiegu pracy artystycznej lub  projektowo-
badawczej. Zawiera ono  dane o postępach nad rozprawą doktorską, informację                                 
o opracowanym etapie pracy doktorskiej i przygotowanej prezentacji artystycznej lub 
projektowej, a także zawiera wykaz wszystkich form aktywności artystyczno-naukowej 
/wystawy, konkursy, konferencje, publikacje, sympozja itp./ Na koniec każdego roku studiów 
sprawozdanie weryfikuje i podpisuje opiekun/ promotor. 

c) prezentacje dorobku i postępów badań doktorantów; 

Na koniec I i II roku studiów doktoranci przedstawiają w formie prezentacji autorskiej swój 
dorobek artystyczno-projektowy, prezentują postępy w pracy artystyczno-projektowej lub 
wyniki swoich badań dotyczące rozwiązywanego zagadnienia artystycznego lub 
projektowego. Na koniec I roku prezentacja odbywa się przed Radą Programową 
Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich. Natomiast na koniec II roku 
studiów w otwartej prezentacji doktorantów biorą udział również Dziekani, 
opiekunowie/promotorzy, wszyscy pozostali doktoranci, studenci oraz osoby zainteresowane 
dorobkiem doktorantów.  

d) opinia o odbytej praktyce dydaktycznej - 

Pisemna opinia kierownika pracowni, w której doktorant prowadził samodzielnie zajęcia na 
podstawie konspektu, zawiera informację o opinii studentów biorących udział w zajęciach 
oraz informację o przygotowaniu doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowych technologii 
wykorzystanych w kształceniu studentów. 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego 2    w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

  
1) Program studiów doktoranckich i jego realizacja w zakresie możliwości osiągnięcia 
efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, w opinii Zespołu Wizytującego nie 
budzą zastrzeżeń 
 
2) Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych. 
 
3) Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w procesie określania efektów 
kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także  oceny jakości kształcenia prowadzonego 
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na tych studiach, jest znaczący i widoczny zarówno w programach jak i końcowych efektach 
kształcenia. 
 
4) Stosowany przez wydział system ECTS – jest adekwatny do nakładu pracy i czasu 
niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. System w pełni stwarza 
możliwości wykorzystania zindywidualizowanego procesu kształcenia na studiach 
doktoranckich, natomiast nie wykorzystuje możliwości wynikających z wymiany 
międzyuczelnianej i międzynarodowej. 
 
 
5) Zespół wysoko ocenił wiarygodność i  przejrzystość stosowanego w jednostce systemu 
oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia.  Dostępność tego 
systemu dla doktorantów nie budzi zastrzeżeń. 
                                                                                       
 

  
  IV.  Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę mające służyć 
realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 

 

1).Ocena polityki kadrowej prowadzonej w jednostce: zasad i metod doboru kadry 
naukowo dydaktycznej do potrzeb wynikających z prowadzonego kształcenia i badań 
naukowych  realizowanych  w jednostce, prawidłowości  powierzania jej zadań 
dydaktycznych i naukowych, weryfikacji jakości wykonywania tych zadań, w tym 
badania opinii studentów, doktorantów i słuchaczy, stwarzania możliwości rozwoju 
kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników. Ocena efektów realizacji tej 
polityki (spójności zakresu specjalności reprezentowanych przez kadrę naukowo-
dydaktyczną i dydaktyczną z efektami kształcenia określonymi dla prowadzonych                      
w jednostce studiów, adekwatności liczby nauczycieli akademickich zaangażowanych                  
w proces dydaktyczny do liczby jego uczestników). 
 
 

Wydział posiada w ramach misji Uczelni autonomię w określaniu celów i priorytetów 
swojego działania, nie prowadzi natomiast samodzielnej polityki kadrowej, stanowi ona 
domenę Rektora ASP. Władze Wydziału składają wnioski o rozpisanie otwartych konkursów 
na wskazane stanowiska kierując się analizą potrzeb wynikających z prowadzonej polityki 
prorozwojowej oraz z konieczności zachowania płynności w składzie zespołów realizujących 
proces kształcenia, uwzględniających jednocześnie relacje liczby młodej kadry naukowej do 
liczby pozostałych nauczycieli akademickich. Bardzo ważnym czynnikiem (branym pod 
uwagę przez władze wydziału) jest stosunek zatrudnionej na Wydziale kadry naukowo – 
dydaktycznej i dydaktycznej do liczby studentów i uczestników studiów doktoranckich, 
umożliwiający osobowościowy i artystyczny rozwój indywidualnego studenta. Stosunek ten 
wynosi w bieżącym roku 1:6,8 i zapewnia relację mistrz – uczeń stanowiącą istotny czynnik 
w tym rozwoju, umożliwiając jednocześnie organizowanie części zajęć w formie pracy 
zespołowej, stanowiącej podstawę aktywności zawodowej projektanta. Analiza wykazanych 
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w „Raporcie Samooceny” parametrów liczbowych dotyczących Jednostki, wskazuje na 
stopniowe, naturalne zmiany w relacjach ilościowych zachodzących pomiędzy grupami 
nauczycieli akademickich w stopniu magistra, a doktora i doktora habilitowanego, wynikające 
z podnoszenia kwalifikacji i rozwoju naukowego pracowników. Niepokojącym zjawiskiem 
jest zmniejszanie się grupy nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra sztuki. 
W grupie młodej kadry stanowiącej naukowe zaplecze dla harmonijnego rozwoju naukowego 
Wydziału, pewnym potencjałem są uczestnicy studiów doktoranckich prowadzący prace 
badawcze pod kierunkiem doktorów habilitowanych będących pracownikami Wydziału. 
Analizując szczegółowo taktykę wobec polityki kadrowej prowadzonej na Wydziale                      
w okresie ostatniej kadencji, należy podkreślić znaczny wzrost aktywności w podejmowaniu 
starań o rozwój własnej kadry naukowej. Po siedmioletniej przerwie, na przestrzeni ostatnich 
trzech lat Rada Wydziału wystąpiła z wnioskami do Centralnej Komisji o wszczęcie czterech 
postępowań profesorskich, a także wszczęła postępowania przewodowe pracowników 
swojego Wydziału: trzy postępowania habilitacyjne oraz siedem postępowań o wszczęcie 
przewodów doktorskich. Spośród wymienionych postępowań, jedno profesorskie oraz jedno 
habilitacyjne zostało pozytywnie zamknięte, pozytywnym wynikiem zakończyły się również 
dwa postępowania o nadanie stopnia   doktora sztuki - w dyscyplinie sztuki projektowe. Stan 
kadrowy na Wydziale z uwzględnieniem konsekwencji osiągania wieku emerytalnego oraz 
awansów naukowych pracowników reprezentujących poszczególne grupy przedstawia 
poniższa tabela: 

 

Tytuł lub stopień naukowy Rok akademicki 2011/2012 Rok akademicki 2013/2015 

Profesor 5 6 

Doktor habilitowany 11 13 

Doktor 12 18 

Pozostali 12 10 

Razem 40 47 

 

 Tak prowadzona strategia prorozwojowa, mająca na celu zachowanie płynności                     
w składzie zespołu  realizującego proces kształcenia, współgra  z zakładanymi celami 
strategicznymi, zapewnia zasoby kadrowe dla realizacji i osiągnięcia efektów kształcenia oraz 
gwarantuje  skuteczność w dalszym (planowanym) wzroście liczby studentów na Wydziale. 

 W opinii studentów kadra dydaktyczna Wydziału jest zróżnicowana, dzięki czemu przy 
specyfice studiów artystycznych i akademickim charakterze kierunków, kształcenie nie jest 
realizowane w oderwaniu od rzeczywistości na rynku pracy. Bardzo cenieni są przez 
studentów zwłaszcza ci dydaktycy, którzy mają kontakt z przemysłem, prowadzą swoje 



28 

 

prywatne pracownie i znają rynek pracy. Te opinie podzielane są również przez 
przedstawicieli absolwentów. 

Stosowane metody dydaktyczne oraz formy prowadzenia zajęć w odniesieniu do prawie 
wszystkich przedmiotów studenci ocenili jako właściwe i pozwalające na uzyskiwanie 
zakładanych efektów kształcenia.  Krytyczne opinie dotyczyły wyłącznie pojedynczych 
przedmiotów i prowadzących je nauczycieli w kontekście stosowanych przez nich metod 
dydaktycznych (dane personalne zostały przekazane Dziekanowi). Dziekan ma świadomość 
dostrzeżonych problemów, w niektórych przypadkach podjęto działania naprawcze.  
Przyznaje jednak, że pomimo licznych starań, nie udało   się do tej pory wypracować 
skutecznej formuły zachęcenia wszystkich krytycznie ocenianych wykładowców do zmiany 
form przekazywania wiedzy (dotyczy to zwłaszcza starszej kadry, która jest oporna na 
doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych i weryfikację treści przekazywanych na 
zajęciach pod kątem ich aktualności i innowacyjności).  
 
Zasady odbywania praktyk dydaktycznych na studiach III stopnia określa Regulamin Studiów 
Doktoranckich przyjęty Uchwałą nr 119/2012 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 21 marca 2012 r. 
ws. uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich ASP.  Zgodnie z przepisami 
regulaminowymi wymiar praktyk dydaktycznych realizowany przez doktorantów na 
Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich ASP nie przekracza 90 
godzin rocznie.  W przypadku ewentualnego przewyższenia ustalonego limitu godzin, 
jednostka jest gotowa na zawarcie z doktorantami umowy cywilno-prawnej, co jest 
korzystnym rozwiązaniem. Doktoranci pozytywnie oceniają elastyczność, jaka przez pierwsze 
dwa lata studiów pozwala realizować praktyki w formie współuczestniczenia, 
współprowadzenia lub samodzielnego prowadzenia zajęć.  

Informacje uzyskane zarówno podczas rozmów z doktorantami jak i przedstawicielami 
Wydziału wskazują, że ewentualny przydział zajęć jest zgodny z dziedziną własnej 
specjalizacji doktoranta, uwzględnia jego potrzeby i ograniczenia (np. czasowe) i ma na celu 
utrzymanie odpowiedniego poziomu oferty dydaktycznej dla studentów. Doktoranci są 
formalnie przypisani do Katedry, w jakiej pracuje opiekun naukowy/promotor, z którym 
uzgadniają technicznie i merytorycznie planowane zajęcia. Powyższe rozwiązania oceniane są 
jako korzystne. Uczestnicy studiów III stopnia podczas rozmów pozytywnie ocenili przydział 
i organizację praktyk dydaktycznych. 
Zasady i metody doboru kadry naukowo - dydaktycznej do potrzeb wynikających 
z prowadzonego kształcenia i badań naukowych realizowanych przez doktorantów oceniane 
są przez uczestników studiów III stopnia pozytywnie. Doktoranci podkreślali również, iż 
liczba nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny jest adekwatna do 
liczby jego uczestników. Regulamin studiów określa również, iż „w danym roku 
akademickim opiekun nie może sprawować opieki nad więcej niż trzema doktorantami”, co 
oceniane jest pozytywnie. 
 
 
  

2).  Ocena dostosowania  infrastruktury dydaktycznej i naukowej  do profilu                                   
i rozmiarów  prowadzonego kształcenia oraz  specyfiki realizowanych badań. Ocena 
planów jednostki  w zakresie rozwoju tej infrastruktury. Udział  interesariuszy 
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zewnętrznych w zapewnieniu dostępu do bazy o najwyższych standardach 
dydaktycznych i naukowych, w tym  nowoczesnych laboratoriów, zaawansowanych 
technologii związanych z realizowanym kształceniem i badaniami naukowymi. 
 
 
Zgodnie ze sformułowaną przez dziekana i przyjętą na posiedzeniu Rady Wydziału 
w dniu 24 października 2011 roku strategią rozwoju wspierającą misję Wydziału, jako główne 
cele wymienia się: 

a. zapewnienie kadrze akademickiej – w ramach uzgodnionych priorytetów - swobody 
wyboru tematyki prowadzonych prac projektowych i badawczych; 

b. zapewnienie pracownikom udziału w budowaniu programu kształcenia, poprzez tworzenie 
warunków do rozwoju ich kompetencji w zakresie reprezentowanej dyscypliny; 

c. dbałość o wysoki poziom twórczej pracy badawczej oraz poprzez tworzenie warunków do 
swobodnego udziału zespołów badawczych Wydziału w krajowych i europejskich 
programach i projektach badawczych. 

 Wydział Architektury i Wzornictwa posiada ustaloną kategorię 3 ze wskaźnikiem 
efektywności równym 24,38 uzyskaną w wyniku oceny parametrycznej, w grupie jednorodnej 
G 4 "Budownictwo i architektura" i otrzymuje dotację celową na działalność statutową,                        
z której finansuje prace badawcze. 

 Ponad to badania prowadzone są w ramach umów i porozumień z podmiotami 
gospodarczymi i samorządowymi zatwierdzanych przez dziekana w porozumieniu z zespołem 
do spraw kontaktów z podmiotami zewnętrznymi. W ramach badań dofinansowanych                        
z dotacji na działalność statutową, finansowane są również zadania badawcze związane                         
z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.                  
W roku 2012 do finansowania zakwalifikowały się dwa programy. Działalność badawcza 
jednostki wspiera sztukę projektową i naukę, prowadzi do budowania teorii projektowania 
oraz sprzyja tworzeniu definicji zawodu projektanta. Wyniki prowadzonych prac badawczych 
wykorzystywane są w procesie kształcenia, np. publikacje z zakresu architektury statków.    
Wiele programów badawczych posiada konstrukcję i metodologię zakładającą czynne 
uczestniczenie studentów w eksperymentach zaplanowanych w ramach badań np. program 
badawczy nad pozycją pilota w kabinie szybowca, czy program badający relacje, zachodzące 
we współpracy: zespołu projektantów, a zespołami branżowymi (konstruktorów                              
i technologów) opracowujących wspólnie dokumentację prototypowanego mebla. Sposób 
prowadzenia działalności mającej na celu utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na 
Wydziale był poddany procedurze audytu zewnętrznego (8 września 2011 r.) i uzyskał 
pozytywną ocenę. 

 Obszar edukacyjny reprezentowany na Wydziale ma charakter multidyscyplinarny, 
wykracza poza dziedzinę sztuk plastycznych, powiązany jest zarówno z naukami 
technicznymi jak i humanistycznymi. Tak określony program kształcenia sprzyja współpracy 
wewnątrzuczelnianej i międzyuczelnianej oraz staje się powodem dywersyfikacji oferty 
edukacyjnej poprzez tworzenie nowych specjalności o programach stanowiących potencjał do 
prac nad nowymi kierunkami kształcenia. „Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym”                        
(od roku prowadzona specjalność na kierunku Architektura Wnętrz na II stopniu studiów) to 
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konsekwencja systematycznych badań obiektów architektonicznych i krajobrazowych we 
wszystkich fazach rozwoju form historycznych i regionalnych, prowadzonych od wielu lat 
przez kadrę akademicką kierunku Architektura Wnętrz w ramach działalności naukowo- 
badawczej prowadzonej na Wydziale. Badania tkanki narażonej na destrukcję, zagrożonej 
likwidacją i zdeformowaniem przypadkowymi przebudowami, prowadzące do zrozumienia 
jej istoty oraz reinterpretacji jej znaczenia i rewitalizacji były również przedmiotem 
opracowań dyplomowych realizowanych przez studentów kierunku. Kształcenie studentów 
w/w specjalności służy sięganiu do korzeni piękna architektury tradycyjnej oraz nastroju 
tradycyjnej kompozycji przestrzennej i tworzeniu nowej wartości w oparciu o zrozumienie 
tradycji i źródeł zaobserwowanych nawarstwień, budujących „genius loci” krajobrazów 
wyróżnionych. Studenci tej specjalności towarzyszą obecnie (pod kierunkiem kadry 
akademickiej) społeczności jednej z dzielnic miasta w określaniu wartości posiadanego 
dorobku historyczno-kulturowego i uświadamianiu (poprzez realizowane projekty) potencjału 
drzemiącego w zasobach dzielnicy. Program rewitalizacji zdegradowanego fragmentu miasta 
pt. „Dolne Miasto” dofinansowany z funduszy europejskich, jest inicjatywą Prezydenta 
Miasta Gdańska. Uczestnikami programu są organizacje społeczne, samorządowe                             
i gospodarcze działające na obszarze objętym programem. Wydział Architektury                                  
i Wzornictwa ASP w Gdańsku oficjalnie przystąpił do programu na prawach uczestnika                     
w kwietniu bieżącego roku. Projektowanie Statków Wodnych to najnowsza specjalność na 
Wydziale, (na II stopniu studiów na kierunku Wzornictwo) na którą nabór przeprowadzony 
będzie w czasie bieżącej rekrutacji na rok akademicki 2012/2013). Specjalność jest 
konsekwencją doświadczeń z ostatnich kilkunastu lat wynikających z prowadzenia Pracowni 
Architektury Okrętów na kierunku Wzornictwo, prac naukowo - badawczych realizowanych 
na Wydziale w ramach działalności statutowej, i coraz większego zainteresowania studentów 
tą problematyką, jak również reakcji ośrodków projektowych związanych z budownictwem 
okrętowym i jachtowym na prezentowany na zewnątrz ASP dorobek dydaktyczny pracowni. 
Pracownia zainicjowała podpisanie przez Dziekana (także przez panią Rektor) kilku umów                  
o współpracy z podmiotami gospodarczymi związanymi z gospodarka morską, a także                                
z biurami projektującymi na rzecz przemysłu stoczniowego i jachtowego – w tym 
dotyczących praktyk studenckich. Te porozumienia – np. zawarte z Morskim Oddziałem 
Straży Granicznej, czy FIESTACHARTERS, skutkowały również ciekawszym procesem 
dydaktycznym. Studenci wykonali koncepcje architektoniczne wg założeń armatora, ocierając 
się o wymagania rynku. Już w obecnym kształcie Wydziału, Pracownia Architektury Okrętów 
zainicjowała dwustronną współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa PG                      
i trójstronne porozumienie o współpracy projektowo-dydaktycznej pomiędzy ASP, Instytutem 
Morskim i biurem projektowym NED-Project. Nowa specjalność stworzy lepsze podstawy 
organizacyjne dla rozszerzenia współpracy zarówno z działającymi na rynku okrętowym 
ośrodkami badawczo -projektowymi – np.  Centrum Techniki Okrętowej, ale także pozwoli na 
efektywniejszą współpracę z ośrodkami naukowymi np. z Politechniką Gdańską, Akademią 
Marynarki Wojennej czy z Instytutem Morskim. Taka współpraca  w końcowym efekcie  
skutkować będzie podnoszeniem kwalifikacji kadry akademickiej wszystkich wydziałów 
partnerskich biorących udział we wspólnym przedsięwzięciu. Na najbliższe lata zaplanowane 
jest utworzenie jeszcze jednej specjalności na jednym z kierunków Wydziału. Taka forma 
działalności sprzyja koncentracji potencjału kadrowego, finansowego i organizacyjnego na 
aktywnościach o silnym oddziaływaniu na potrzeby regionu, pomaga rozwojowi dyscyplin 
projektowych i ich ekspansji na nowe obszary aktywności społecznej i gospodarczej, 
pozycjonuje Wydział, ułatwia wejście absolwentów obydwu kierunków na rynek pracy. 
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Umożliwia podejmowanie unikatowych form aktywności organizacyjnej, przynoszących 
satysfakcję pracownikom i pozytywnie stymulujących do dalszego działania. Przede 
wszystkim jednak pozytywnie wpływa na jakość programu kształcenia, poprzez nieustanną 
konfrontację założonych metod dydaktycznych i celów pracy z potrzebami i oczekiwaniami 
interesariuszy zewnętrznych. 
 Wydział  w dniu 18. 01.2011 roku, sporządził sprawozdanie z wykorzystania 
powierzchni oddanej do dyspozycji Wydziałowi Architektury i Wzornictwa zlokalizowanej                
w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul Targ Węglowy 6 Budynki A i B. 
Zestawienia przedstawione w sprawozdaniu posłużyły władzom kierunku do  
parametrycznego określenia sposobu eksploatacji powierzchni dydaktycznej budynków.   
Opracowanie posłużyło wyciągnięciu następujących wniosków. Zbyt małe i niewystarczająco 
wyposażone pracownie projektowe nie sprzyjają pracy w zespołach, a to w kontekście potrzeb 
rynku pracy było poważnym zaniedbaniem, dodatkowo posiadało negatywny wpływ na 
wymianę myśli i integrację studentów.  Podkreślono czynnik wzajemnej współpracy, dzięki 
któremu w wielogodzinnym procesie nauki projektowania studenci mogliby stać się 
odniesieniem dla siebie samych. Stwierdzono, iż wskutek złych warunków lokalowych 
zmuszeni są do zmagania się z zadaniami indywidualnie, poza Uczelnią, a jedynym punktem 
odniesienia stają się dla nich słowa nauczyciela akademickiego wysłuchane w czasie 
krótkiego spotkania seminaryjnego. Wydział próbując przeciwdziałać tej sytuacji, 
wypracował na przestrzeni lat wiele form aktywności w obszarach poza uczelnią, 
polegających na współpracy z podmiotami gospodarczymi i edukacyjnymi posiadającymi 
potencjał lokalowy i warsztatowy, owocujących interesującymi doświadczeniami. Nie mogą 
one jednak zastąpić ustawowych obowiązków macierzystej Uczelni wobec studentów.” 

W opinii studentów infrastruktura dydaktyczna sprzyja realizacji procesu dydaktycznego, 
dostrzegają oni również starania władz Uczelni związane z inwestycjami na rzecz poprawy 
atrakcyjności budynku, w którym mieści się Wydział.  

Krytyczne uwagi studentów dotyczyły braku przejrzystych procedur w dostępie do pracowni 
poza zajęciami dydaktycznymi oraz bardzo licznych grup studentów w ramach 
poszczególnych pracowni. Zdaniem studentów, w ostatnich latach pomimo zwiększania 
liczby studentów w kolejnych cyklach studiów, Władze Wydziału nie podjęły jednocześnie 
działań mających na celu zwiększenie liczby grup i tym samym godzin realizowanych                          
w poszczególnych pracowniach. W opinii studentów powoduje to znaczne obniżenie jakości 
tych zajęć i ze względu na ich specyfikę, drastyczne zmniejszenie czasu bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela ze studentem. W najbardziej popularnych pracowniach godziny 
kontaktowe pełnią rolą kilkunastominutowych konsultacji (korekt). W opinii Dziekana 
sytuacja ta jest spowodowana względami finansowymi i uzależniona od ogólnouczelnianych 
decyzji dotyczących minimalnej liczebności grup.  

Uczestnicy studiów doktoranckich pozytywnie oceniają infrastrukturę dydaktyczną i naukową 
jednostki, choć równocześnie wyrażają przekonanie, że wskazane byłoby unowocześnienie 
pracowni, celem uzyskiwania jeszcze lepszych, dokładniejszych prac oraz projektów. 
Doktoranci zwracają uwagę, iż baza dydaktyczna i badawcza, która jest wykorzystywana do 
prowadzenia studiów doktoranckich, to sale wykładowe będące w zasobach Uczelni. 
W pomieszczeniach tych odbywają się obowiązkowe zajęcia zgodnie z programem studiów 
doktoranckich. W nielimitowanym wymiarze godzin otwarte są także dla doktorantów 
wszystkie pracownie projektowe, pracownie artystyczne, pracownie technologiczne oraz 
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wykłady prowadzone przez uczelnię. Aktualnie doktoranci nie posiadają wyodrębnionej bazy 
dydaktycznej, korzystają z tych samych sal wykładowych oraz pracowni studyjnych co 
studenci. Pozytywnie oceniają doktoranci wyposażenie sal wykładowych - w projektory                              
i systemy nagłośnienia oraz fakt, iż większość pomieszczeń pracowników, gdzie pracują 
również doktoranci zaopatrzona jest w podłączone do sieci uczelnianej komputery. 
  

3).Ocena polityki finansowej jednostki pod względem zapewnienia realizacji jej celów  
strategicznych i osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia i stabilności rozwoju. 
Ocena uwzględnienia w polityce finansowej jednostki konieczności realizacji zadań 
projakościowych określonych m.in. w wyniku działania wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia. 

Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność rozwoju, umożliwia realizację jej celów 
strategicznych oraz osiąganie zakładanych efektów kształcenia.   
  

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 2 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 
 
1)  Polityka kadrowa prowadzona w jednostce nie budzi zastrzeżeń.  Zasady i metody doboru 
kadry naukowo-dydaktycznej są  zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonego 
kształcenia i badań naukowych  realizowanych w wizytowanej jednostce. Zespół Wizytujący 
wysoko ocenił efekty realizacji polityki kadrowej. Szczególnie dotyczy to  zakresu 
specjalności reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną oraz 
wynikających z niej efektów kształcenia określonych dla prowadzonych w jednostce studiów. 
Stwierdzono również adekwatność liczby nauczycieli akademickich zaangażowanych                         
w proces dydaktyczny do liczby jego uczestników. 
  
2) Dostosowanie  infrastruktury dydaktycznej i naukowej  do profilu i rozmiarów   
prowadzonego kształcenia oraz  specyfiki realizowanych badań nie budzi zastrzeżeń. Zespół 
Wizytujący pozytywnie ocenia plany jednostki w zakresie rozwoju infrastruktury i docenia 
wyprzedzające ruchy  Wydziału. Udział  interesariuszy zewnętrznych pozytywnie wpływa na 
jakość programu kształcenia, poprzez nieustanną konfrontację założonych metod 
dydaktycznych i celów pracy z ich potrzebami i oczekiwaniami. Władze Wydziału 
sygnalizują braki w infrastrukturze lokalowej. Próbując przeciwdziałać tej sytuacji, Wydział 
wypracował na przestrzeni lat wiele form aktywności w obszarach poza uczelnią, 
polegających na współpracy z podmiotami gospodarczymi i edukacyjnymi posiadającymi 
potencjał lokalowy i warsztatowy, owocujących interesującymi doświadczeniami. 
 
3) Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność rozwoju, umożliwia realizację jej celów 
strategicznych oraz osiąganie zakładanych efektów kształcenia. 
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 V.  Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 
 
Ocena spójności obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych prowadzonych badań 
naukowych z realizowanym kształceniem i ich wpływu na osiągane efekty kształcenia. 
Ocena stopnia udziału doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach 
naukowych. Ocena  możliwości realizowania  przez doktorantów samodzielnych badań 
naukowych, także poza jednostką prowadzącą studia doktoranckie. 

 

Jednostka prowadzi badania naukowe w obszarach i dyscyplinach naukowych związanych                        
z oferowanymi studiami, a wyniki tych badań oraz najnowsze osiągnięcia nauki w tym 
obszarze wykorzystuje w procesie kształcenia. Jednostka stwarza także doktorantom warunki 
do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, a studentom umożliwia udział                            
w badaniach przez nią prowadzonych.  
„Dbałość o wysoki poziom twórczej pracy badawczej oraz tworzenie warunków 
do swobodnego udziału zespołów badawczych Wydziału w krajowych i europejskich 
programach i projektach badawczych” jest trzecim zapisem Strategii Wydziału i aktywnością 
prowadzoną od przeszło dziesięciu lat. Wydział Architektury i Wzornictwa posiada ustaloną 
kategorię w wyniku oceny parametrycznej, dotyczącej działalności w latach 2005 – 2009                     
w grupie jednorodnej G4 "Budownictwo i architektura" i jest to kategoria 3 ze wskaźnikiem 
efektywności równym 24,38.  
Polityka dotycząca prowadzenia badań określona jest w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to 
projekty badań realizowanych przez pracowników Wydziału finansowane z dotacji 
przeznaczonej na działalność statutową, przechodzące procedurę kwalifikacji prowadzoną 
przez komisję do spraw działalności badawczej. Drugi obszar to badania prowadzone                         
w ramach umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi, które zatwierdzane są przez 
dziekana w porozumieniu z zespołem do spraw kontaktów z podmiotami zewnętrznymi                  
w ramach podpisywanych umów. W ramach badań dofinansowanych z dotacji na działalność 
statutową finansowane są również zadania badawcze związane z rozwojem naukowym 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. W roku 2012 do finansowania 
zakwalifikowały się dwa programy. 
Działalność badawcza jednostki była poddana procedurze audytu zewnętrznego i uzyskała 
pozytywną ocenę. (załącznik „ ASP Architektura i Wzornictwo-Audyt.pdf”). 
Prowadzone badania naukowe w ramach przygotowywanych doktoratów to np. 
-   Pomorski Szlak Wodny jako czynnik rozwoju turystyki regionalnej oraz aktywizacji 
społeczności lokalnych. Koncepcja infrastruktury żeglarskiej i wizualna identyfikacja szlaku 
w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju”, 

-  Rekontekstualizacja tradycyjnych rzemiosł gdańskich i pomorskich w oparciu                               
o współczesny design. 

Uczestnicy Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich wskazują na 
indywidualność w ich pracy naukowo-artystycznej i pozytywnie oceniają zarówno relację 
mistrz –uczeń, jak i angażowanie ich do wspólnych projektów realizowanych przez kadrę 
naukowo-dydaktyczną Wydziału. Zdobywają przy tym wiedzę, nowe umiejętności 
i kompetencje związane z tematyką realizowanej pracy doktorskiej, co korzystnie wpływa na 
osiągane przez nich efekty kształcenia. Doktoranci wskazują także, że jednostka umożliwia 
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doktorantom prowadzenie samodzielnych badań naukowych poprzez m. in. w miarę 
możliwości udostępniane pracowni, sprzętu komputerowego i systemu informacji naukowej, 
oraz wsparcie merytoryczne opiekunów/promotorów i pozostałych pracowników naukowych.  

Zdaniem doktorantów mogą oni również prowadzić badania poza uczelnią, jednakże głównie 
wskutek samodzielnej aktywności lub przy wykorzystaniu doświadczeń opiekuna naukowego. 
Jednostka w opinii uczestników studiów III stopnia nie zapewnia systemowo powyższego 
wsparcia, co oceniane jest negatywnie. 

 
Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 2    w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  

 

Prowadzone przez doktorantów badania naukowe są zgodne z realizowanym kształceniem 
i mają bezpośredni wpływ na efekty kształcenia osiągane przez uczestników studiów 
III stopnia.  

Rozwijanie  współpracy kadry naukowej z uczestnikami studiów III stopnia, jak 
i umożliwienie doktorantom realizowania samodzielnych badań naukowych można ocenić  
pozytywnie. Niezadowalający jest natomiast systemowy brak zaangażowania Wydziału 
w rozszerzanie zewnętrznej oferty badawczej doktorantów, poza jednostkę prowadzącą 
studia. 
  

 
VI. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 
doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca  z krajowymi                     
i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami i instytucjami  
 
1) Ocena zapewnienia przez jednostkę udziału studentów, doktorantów, 
pracowników w realizacji programów międzynarodowych w ramach obszarów, dziedzin 
i dyscyplin, związanych z prowadzonymi studiami.  

 

W opinii studentów oferta międzynarodowej wymiany studentów przygotowana przez 
Uczelnię jest interesująca i wiele osób z niej korzysta. Liczba studentów biorących udział                                    
w międzynarodowych wymianach w roku akademickim 2010/2011 wyniosła blisko 8% 
(łącznie osób wyjeżdżających i przyjeżdżających).  

W opinii obecnych na spotkaniu studentów główne bariery, które wciąż powodują, że studenci 
obawiają się wyjazdu zagranicę to problemy językowe i obawy przed różnicami 
programowymi wynikającymi z niepełnego przeniesienia zaliczonych osiągnięć. Zwłaszcza 
uwagi dotyczące umiejętności językowych można upatrywać w jakości proponowanych 
lektoratów, które krytykują zarówno studenci jak i władze Wydziału. W opinii Dziekana, 
pomimo, że lektoraty dla całej Uczelni obsługuje zewnętrzny podmiot wyłaniany w drodze 
konkursu, to zasady ich realizacji oraz poziom kształcenia jest niezadowalający. 
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Studenci, doktoranci i pracownicy jednostki uczestniczą w programach międzynarodowych.   
Jednostka prowadzi stały monitoring programów międzynarodowych mogących stać się 
źródłem doświadczeń związanych z reprezentowaną dyscypliną. Na szczególną uwagę 
zasługuje międzynarodowy program DesignShip w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007- 2013 dotyczący integracji i edukacji studentów, 
absolwentów oraz MŚP w zakresie zarządzania designem. Inicjatorem i liderem tego projektu 
jest Gdyńskie Centrum Innowacji / Pomorski Park Naukowo- Technologiczny w Gdyni, a 
partnerami: Hanzeatycki Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego przy 
Uniwersytecie w Rostocku HIE-RO (Niemcy); Uniwersytet Technologii, Biznesu i Designu         
w Wismarze (Niemcy); Szwedzka Fundacja Wzornictwa Przemysłowego SVID (Szwecja) 
oraz Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska). 

W wyniku projektu zaplanowano m.in.: 

- stworzenie trwałego konsorcjum wymiany wiedzy z zakresu zarządzania designem 
pomiędzy partnerami z Polski, Niemiec i Szwecji, 

- wdrożenie wspólnego programu szkoleniowego oraz przeszkolenie łącznie 90 osób, 

- organizację corocznego międzynarodowego wydarzenia poświęconego zagadnieniom 
związanym z designem pod hasłem „Creative Mix”, 

- opracowanie strategii dla przyszłych działań w celu zapewnienia trwałości rezultatów 
Projektu. 

Studenci wszystkich wymienionych uczelni, a także zaproszeni pracownicy naukowo-
dydaktyczni oraz przedstawiciele instytucji związanych z dyscyplinami projektowymi biorą 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu kursów. 

Ważną formą aktywności Wydziału w programach międzynarodowych są projekty 
konkursowe, stanowiące formę bezpośredniej konfrontacji potencjału intelektualnego, 
umiejętności i kompetencji, a za przykład posłużyć może międzynarodowy konkurs 
International Design Awards 2011, którego członkowie jury, pochodzący z różnych stron 
świata wybrali zwycięzców spośród 1000 zgłoszeń z przeszło 50 krajów. 

Grupa projektowa z kierunku Architektura Wnętrz ASP w Gdańsku w składzie: Katarzyna 
Karbińska i Jowita Ciszewska za projekt DisKee, otrzymała jedną z pięciu prestiżowych 
nagród. 

Analiza dokumentów oraz rozmowy przeprowadzone podczas wizytacji wskazują, że 
jednostka w sposób ograniczony umożliwia doktorantom uczestniczenie w zagranicznych 
formach wsparcia pracy naukowej i dydaktycznej takich jak: staże, praktyki, stypendia, 
wymiany bezpośrednie. Udział uczestników studiów III stopnia w życiu międzynarodowym 
jednostki jest niezadowalający. Powodem niewielkiego zainteresowania wskazywanym                  
w trakcie spotkania z doktorantami może być praca naukowo-badawcza nad konkretnym, 
indywidualnym projektem i brak konieczności odbycia wyjazdu zagranicznego; sytuacje 
rodzinne; niejednokrotnie wąska tematyka prowadzonych badań; oraz ograniczona promocja 
omawianych działań międzynarodowych.  W przekonaniu uczestników studiów III stopnia 
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konieczne byłoby przesyłanie informacji nt. oferty drogą mailową przez Sekretariat Studiów 
Doktoranckich. 

2) Ocena podejmowanych przez jednostkę działań służących internacjonalizacji 
procesu kształcenia i ich wpływu na określenie, modyfikację i osiąganie efektów 
kształcenia oraz realizację procesu  kształcenia. 

Jednostka podejmuje działania mające na celu internacjonalizację procesu kształcenia, w tym 
w zakresie określania efektów i realizacji programu kształcenia. Wydział zapewnia 
uczestnictwo studentów, doktorantów, pracowników naukowych i  dydaktycznych                      
w wymianie międzynarodowej na zasadach programu ERASMUS, w ramach współpracy 
szkół wyższych związanych odpowiednimi umowami. 

„Wsparcie najzdolniejszych studentów w kształtowaniu indywidualnych programów studiów 
oraz w podejmowaniu studiów na innych - w tym zagranicznych - uczelniach” jest siódmym 
punktem Strategii Wydziału. Ta forma aktywności międzynarodowej studentów, dokonała się 
za sprawą podpisanych przez Uczelnię porozumień z kilkunastoma europejskimi uczelniami 
prowadzącymi kierunki projektowe. W ramach tych samych porozumień - z przygotowanymi 
programami dotyczącymi problematyki projektowania jednostek pływających w programie 
wymiany uczestniczyli dwaj doktoranci. 
Istotną aktywnością wynikającą ze Strategii Wydziału są -  w ramach dbałości o wysoki 
poziom twórczej pracy badawczej oraz udział zespołów badawczych Wydziału w krajowych                  
i europejskich programach - starania o nawiązywanie porozumień dwustronnych 
z podmiotami umożliwiającymi konfrontację efektów kształcenia z realiami rynków 
europejskich. 
Umowa o Współpracy Projektowej (Design Agreement) podpisana w grudniu 2010 oraz  
przedłużoną w październiku 2011   dotycząca interpretacji globalnych trendów stylistycznych 
przez studentów ASP w Gdańsku oraz udostępnianiu rezultatów projektu producentom 
biżuterii w Europie (głównie w Polsce, Austrii, Szwajcarii i Niemczech), stanowi doskonały 
przykład starań o internacjonalizację procesu kształcenia. 
Miernikami efektywności tych działań są wielokrotnie zakwalifikowane do publikacji 
w katalogach, wyróżnione bądź nagrodzone prace studenckie, między innymi w Konkursie 
design boom Swarovski Crystal Vision 2008; Konkursie biżuterii artystycznej 
PREZENTACJE 2009 i 2011; Konkursie Amberif Design Award 2010 Niebiżuteria, 
Swarovski Elements - Inspiracje 2012/12; Trendbook 2011+Sławomir Fijałkowski. 
Osiągnięcia w tym zakresie opisywane były w artykułach prasowych, np. w prestiżowym 
Ogólnopolskim Kwartalniku Projektowym „2+3D” nr 38 (str. 74-81). 
Podobne mechanizmy zastosowane w innych specjalnościach przynosiły Jednostce podobne 
rezultaty. W przypadku wyżej wymienionej oraz w specjalności projektowania jednostek 
pływających, doprowadziły do powołania decyzją Rady Wydziału i Uchwałą Senatu ASP                  
w Gdańsku na I i II stopniu kształcenia w ramach kierunku Wzornictwo specjalności: 
„Projektowanie biżuterii i ubioru” oraz „Projektowanie statków wodnych”. 
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3)  Ocena skali i związku współpracy krajowej oraz międzynarodowej z ośrodkami 
akademickimi na  prowadzone kształcenie i działalność naukowo-badawczą. 

Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Współpraca 
z ośrodkami lokalnymi akademickimi stanowi istotny czynnik stymulujący procesy badawcze 
oraz modelujący kształcenie. Aktywność w tym zakresie wpisana w Strategię Wydziału to 
punkt piąty: „Dbałość o elastyczny program kształcenia oraz sprzyjanie współpracy 
wewnątrzuczelnianej oraz międzyuczelnianej”, która zaowocowała podpisaniem umów                                  
i porozumień z: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (Umowa z dnia 01.03.2012 r.), 
Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałem Oceanotechniki                            
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (Umowa z dnia 02.11.2011 r.), Instytutem 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (Umowa o współpracy partnerskiej 
z dnia 17.05.2012 r..) Związane są one z realizacją konkretnych zadań badawczych 
i realizowane przez powoływane w tym celu zespoły badawcze. W skład zespołów 
każdorazowo wchodzili pracownicy akademiccy Jednostki oraz reprezentatywna grupa 
studentów bądź dyplomant pracujący nad zagadnieniem w ramach wykonywanej przez siebie 
pracy magisterskiej. Tego typu współpraca umożliwia konfrontację metod pracy oraz 
uzupełnienie wiedzy z zakresów wykraczających poza dyscyplinę sztuki projektowe. 
Szczególnie owocne wydają się umowy z uczelniami dającymi perspektywy wymiany 
studentów, stażystów i wykładowców. W tym zakresie Uczelnia współpracuje w ramach 
programu Erasmus, a także umów bilateralnych z pokrewnymi uczelniami  w Mainz 
(Moguncja), Kownie i Wilnie (Litwa), Universidade da Beira Interior Covilha Portugalia .                 
W  latach 2008-2011 w ramach Erasmusa wyjechało 42 studentów, a studia w gdańskiej 
uczelni podjęło 5.  W tym samym czasie, w wymianie z uczelniami zagranicznymi 
uczestniczyło 7 nauczycieli akademickich.   

W czasie realizacji wizyty w Kowieńskiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, 
w październiku 2011 roku, doszło również do wystawy i wymiany doswiadczeń 
z Uniwersytetem Moskiewskim - filią w Kaliningradzie. 

 

4) Ocena zakresu i wyników współpracy jednostki z otoczeniem społeczno-
gospodarczym  i jej wpływu na osiągane efekty kształcenia. 

Jednostka współpracuje z otoczeniem społeczno – gospodarczym w celu osiągania 
właściwych  efektów kształcenia. Współpracy z otoczeniem gospodarczym dotyczą dwa 
ostatnie punkty Strategii Wydziału: „Realizacja misji edukacyjnej w oparciu o racjonalne 
rozeznanie potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy” oraz  „Umacnianie więzi Wydziału 
z przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi, organami samorządowymi, 
stowarzyszeniami zawodowymi i naukowymi w regionie, kraju i zagranicą”. Tak określona 
strategia zaowocowała liczbą czterdziestu pięciu umów i porozumień zawartych w latach 
2009-2012, z których większość zawiera po kilka z aspektów strukturalnych takich jak: 
praktyki studenckie, staże zawodowe, prace badawczo - artystyczne, wdrożenia produkcyjne. 

Sprawa zwiększonego dostępu studentów do praktyk i staży w firmach i podmiotach 
zewnętrznych jest przedmiotem umowy z Instytucją Samorządową „Pracodawcy Pomorza”, 
która zrzesza obecnie blisko 600 firm o różnym profilu działalności, formie własności 
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i wielkości w dziesięciu sekcjach branżowych. Instytucja posiada struktury terenowe, co 
dobrze sprzyja monitorowaniu tej ważnej aktywności studentów. 

 Na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkań                    
z przedstawicielami pracodawców i absolwentów można wysoko ocenić współpracę Jednostki 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Może to potwierdzić także wysoka frekwencja 
podczas spotkań: na spotkanie stawiło się 15 przedstawicieli pracodawców oraz 16 
absolwentów. 

Spora grupa absolwentów zakłada własne przedsiębiorstwa, częściowo są do tego 
przygotowywani w trakcie studiów mając możliwość realizowania zajęć z: „Podstaw 
przedsiębiorczości”, „Marketingu”, czy „Zarządzania projektem”. 

Znacząca grupa studentów jeszcze w trakcie studiów realizuje prace- zlecenie z praktyki 
gospodarczej, często pod nadzorem lub przy współpracy z wykładowcami, co uczy ich 
kształtowania relacji z otoczeniem. Zdarza się także, że studenci realizują prace zaliczeniowe, 
które są oceniane przez przedsiębiorców przy współpracy z wykładowcami, czasami też 
przedstawiciele praktyki recenzują prace dyplomowe. 

Niewątpliwie w istotny sposób na jakość kształcenia, ale i na efekty wpływają publiczne 
wystawy prac studentów, które okresowo zostały zawieszone wskutek prowadzonych                       
w uczelni prac remontowych. 

Warto zauważyć niektóre z wniosków wynikających ze sprawozdania z badań 
przeprowadzonych przez Jednostkę w maju 2012 roku wśród absolwentów, choć należy mieć 
na uwadze bardzo małą liczbę ankiet zwróconych (8 na 89 wysłanych), a mianowicie: 

- studenci uważają, że po studiach nie są wystarczająco przygotowani do oczekiwań rynku 
pracy i oczekują podpowiedzi ze strony Uczelni jak się na rynku pracy odnaleźć, 

- zadania studyjne nie są adekwatne do realnego rynku pracy, 

- wysoko oceniony został kontakt z wykładowcami, 

- podkreśla się braki w przygotowaniu do wykorzystania branżowych, specjalistycznych 
programów komputerowych. 

Zgodnie z treścią sprawozdania z maja 2012 roku ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
warto z kolei podkreślić, że Jednostka ma   (szczególnie uwzględniając liczbę studentów) 
zawarte umowy z pracodawcami w łącznej liczbie 35 (17 z pracowniami projektowania                      
w krajobrazie kulturowym, 6 z pracowniami statków wodnych, 4 z pracowniami ubioru 
biżuterii i 8 z producentami przemysłowymi). W związku z praktykami studenckimi 
podpisanych jest 12 umów na trwałą współpracę, jednak zdecydowana większość praktyk 
realizowana jest w oparciu o krótkoterminowe, indywidualne porozumienia. Jednostka nie ma 
podpisanych porozumień o staże zawodowe, najczęściej są to indywidualne decyzje                              
i zaangażowanie zainteresowanych studentów i zwykle jako skutek praktyk studenckich, co 
dobrze świadczy o przygotowaniu studentów i ich aktywności podczas praktyk.  
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Warto też odnotować podejmowane przez Jednostkę aktywności w celu poprawy skuteczności 
absolwentów na rynku pracy poprzez realizację wspólnych projektów z zawodowymi 
wyższymi szkołami budowlanymi, dzięki czemu studenci mają możliwość praktycznego 
zastosowania zdobytej wiedzy w warunkach laboratoryjnych.  

W kontekście kształcenia i jego efektów warto zauważyć wyraźnie odmienne oczekiwania 
pracodawców zróżnicowanych ze względu na wielkość:  

- małe firmy oczekują od absolwentów konkretnego fachu i są nieco mniej zadowolone                         
z umiejętności i wiedzy absolwentów, co czasami podkreślają też i absolwenci, że za mało 
mają wiedzy praktycznej, chociaż dodają, że taką wiedzę, niejednokrotnie skodyfikowaną 
(np. prawo budowlane, wytrzymałość materiałów itp.) relatywnie łatwo uzupełnić, 

- duże podmioty oczekują od absolwentów wizji, umiejętności kreatywnego myślenia i to 
zwykle otrzymują i wyżej oceniają przygotowanie absolwentów, sami zresztą studenci i 
absolwenci również oczekują, że uczelnia bardziej przygotuje ich do umiejętności 
rozwiązywania problemów, niż konkretnych rozwiązań, czy przepisów. 

Dodatkowo należy zauważyć, że w Jednostce został powołany Zespół ds. współpracy, który 
ma być odpowiedzialny za współpracę z otoczeniem, jednak jest to jednostka nowa i nie 
można ocenić jeszcze efektów jej działania. 

Niewątpliwie słabszą stroną Jednostki w kontekście dbałości o efekty kształcenia jest to, że 
nie są wykorzystane, ani nawet praktykowane, recenzje programów i planów studiów oraz to, 
że nie działa jak dotąd biuro karier i praktyk. Chociaż w strukturze organizacyjnej Wydziału 
taka jednostka już jest, jedna pozostaje nadal nieobsadzona. 

Do słabości można też zaliczyć, co podkreślają zarówno pracodawcy, jak i studenci, 
relatywnie niski odsetek zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych w zawodzie.                   
Z kolei do silniejszych stron zaliczane jest to, że Uczelnia uczy procesu kreacji i myślenia 
koncepcyjnego, jednak w zderzeniu z praktyką zauważane jest relatywnie swobodne 
podejście do egzekwowania terminowości podczas zajęć, co w praktyce gospodarczej jest 
regułą. 

Należy też zauważyć, że kiedy w czasie spotkania z pracodawcami, czy absolwentami 
podnoszono możliwość wprowadzenia praktycznego profilu kształcenia uczelni, każda z grup 
uczestników spotkań pozytywnie reagowała na taki pomysł, a zatem może warto poddać go 
pod rozwagę władz?  
    

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 2      znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

Jednostka wprawdzie uczestniczy w różnorodnych aktywnościach międzynarodowych, 
jednakże w ograniczonym zakresie obejmują one studia III stopnia.  
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Zastrzeżenia budzi również poziom lektoratów. W opinii władz  Wydziału, pomimo, że 
lektoraty dla całej Uczelni obsługuje zewnętrzny podmiot wyłaniany w drodze konkursu, to 
poziom kształcenia jest niezadowalający. 
 

 
 

VII. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez 
jednostkę studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia 
się 

1). Ocena funkcjonującego w jednostce systemu opieki naukowej, dydaktycznej                        
i materialnej, w tym stopnia uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Ocena 
udziału studentów i doktorantów w weryfikacji prawidłowości działania tego systemu.  

 

Wsparcie naukowe i dydaktyczne studentów  należy ocenić jako prawidłowe. W opinii 
studentów szczególnym atutem Wydziału jest możliwość indywidualizacji programu 
kształcenia, która możliwa jest poprzez bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych, w tym 
pracowni specjalistycznych oraz zajęć prowadzonych na innych Wydziałach Akademii.  

Relacje pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami przybierają głównie formę 
mistrz-uczeń, przy czym mają jednocześnie charakter partnerski, sprzyjający procesowi 
dydaktycznemu. Terminy i formy konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi są 
powszechnie znane i dogodne dla studentów wszystkich toków studiów.  
 
W przypadku studiów doktoranckich, pozytywnie należy ocenić fakt, iż  kandydat na studia 
doktoranckie sam wybiera opiekuna naukowego kierując się zbieżnością swoich 
zainteresowań badawczych z profilem specjalizacji opiekuna, a następnie wspólnie 
z  potencjalnym opiekunem ustalają ramy dla projektu doktorskiego oraz zakres badań. Za 
korzystne dla uczestników studiów III stopnia można także przyjąć, że po ewentualnym 
przyjęciu na studia doktoranckie doktorant ma prawo bez uzasadnienia zmienić opiekuna 
naukowego. Doktoranci podkreślali również, że współpraca pomiędzy doktorantem 
a promotorem opiera się na dobrych obyczajach obowiązujących w środowiskach 
akademickich, natomiast jej ramy formalne określa regulamin studiów doktoranckich. Liczba 
doktorantów przypadająca na jednego opiekuna naukowego nie przekracza 3 osób, co 
umożliwia swobodny kontakt z opiekunem.  
 
W ramach zajęć objętych programem studiów, istnieje także możliwość korzystania 
z konsultacji oraz dyżurów pracowników naukowych. W większości uczestnicy studiów 
III stopnia pozytywnie ocenili system konsultacji, twierdząc iż spotkania z pracownikami 
naukowo – dydaktycznymi odbywają się w czasie, miejscu i formie ustalonej i podanej do 
wiadomości doktorantów z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Uczestnicy studiów III stopnia jako bardzo pozytywną uznali możliwość ubiegania się                       
o indywidualny plan studiów i program nauczania, który wprowadza Regulamin Studiów 
Doktoranckich. Zdaniem doktorantów rozwiązanie to jest  korzystne do zastosowania np.                   



41 

 

w związku z wyjazdem studyjno – naukowym. Ponadto uczestnicy studiów III stopnia 
pozytywnie oceniają możliwości zwolnienia z dydaktyki w konkretnych przypadkach 
uregulowanych regulaminem. 

Bardzo krytyczne opinie zarówno studentów jak i władz Wydziału dotyczą biblioteki 
uczelnianej. Krytyka dotyczy zarówno zasobów jak i obsługi administracyjnej. Korzystanie                  
z czytelni jest znacznie utrudnione, ponieważ egzemplarzy jest niewiele, a pomimo licznych 
próśb studentów do tej pory nie zorganizowano punktu ksero, aby przynajmniej fragmenty 
materiałów można było skopiować. Studenci dostrzegają bardzo dużą potrzebę reorganizacji 
biblioteki, uzupełnienia jej zasobów o literaturę najnowszą i obcojęzyczną oraz zmianę 
pracownika odpowiedzialnego bezpośrednio za obsługę studentów. Opinie studentów 
podzielił Dziekan Wydziału i zasygnalizował, że planowana jest reorganizacja w tym 
zakresie. 

Obsługą administracyjną studentów zajmuje się Dziekanat. Opinie studentów o jakości pracy 
Dziekanatu są bardzo dobre. W ich opinii jakość obsługi w ostatnich latach znacznie się 
poprawiła, przyczyną tej poprawy była naturalna wymiana pokoleniowa kadry 
administracyjnej. Godziny otwarcia Dziekanatu są dogodne dla studentów. Są oni 
obsługiwani również poza instruktażowymi godzinami dyżurów. Administracja pełni 
znaczącą i pozytywną rolę w systemie przepływu informacji dotyczących organizacji toku 
studiów na wszystkich poziomach kształcenia. Doktoranci pozytywnie ocenili pracę 
Kierownika Studiów Doktoranckich oraz obsługi administracyjnej, zaznaczając otwartość, 
elastyczność oraz gotowość do pomocy pracownika odpowiadającego za studia doktoranckie. 
Ponadto uczestnicy studiów III stopnia wyrazili korzystną opinię na temat listy mailingowej, 
w ramach której otrzymują ważne dla nich informacje. Doktoranci uznali, iż jest to najlepsze 
narzędzie polityki informacyjnej i dlatego też postulowali, aby wszystkie niezbędne 
wiadomości dot. doktorantów były przez nią przekazywane.  

System stypendialny dla studentów Akademii Sztuk Pięknych funkcjonuje prawidłowo                      
i opiera się na pomocy finansowanej z Funduszu Pomocy Materialnej. Regulamin ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów został 
wdrożony prawidłowo, kryteria przyznawania stypendiów motywacyjnych uwzględniają 
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane 
są przez komisje stypendialne, których sposób powoływania oraz procentowy udział 
studentów nie budzi zastrzeżeń. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania pomocy 
materialnej wydawane w Uczelni są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania 
stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zatwierdzony 
Zarządzeniem nr 76/2011 Rektora ASP  z dnia 24.11.2011 r. Z uwagi, iż stypendium 
doktoranckie przydziela rektor, a studia doktoranckie są międzywydziałowymi,  środki na 
stypendia rozdysponowywane są ze szczebla uczelnianego, co przyjmuje się jako rozwiązanie 
poprawne.  Wytyczne i kryteria oceny wniosków są  przygotowane transparentnie                                   
i przejrzyście, co doktoranci ocenią w sposób pozytywny. Kwoty przydzielane doktorantom 
oraz czas w jakim wypłacane jest stypendium są zgodne z przepisami Ustawy Prawo                                          
o szkolnictwie wyższym oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Decyzje spełniają wymogi 
art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z art. 207 Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. 
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Według informacji uzyskanych od Kierownika Studiów Doktoranckich obecnie jest 
przygotowywany Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Poprawnie wywiązano się także z 
obowiązku ustawowego powołania Komisji Doktoranckiej w skład której wszedł 
przedstawiciel doktorantów. 
 
Obok stypendium doktoranckiego elementem wsparcia finansowego dla doktorantów są 
świadczenia pomocy materialnej. Zgodnie z poprawnie sformułowanym Regulaminem 
ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) 
ASP w Gdańsku, uczestnicy studiów III stopnia mogą korzystać ze świadczeń socjalnych 
(stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalne dla 
osób niepełnosprawnych, zapomoga). Przyznawane są one przez Komisje Stypendialne 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich. Komisja stypendialna powołana została                         
i funkcjonuje na podstawie zgodnych z prawem, czytelnych i powszechnie znanych procedur, 
a także prowadzi pełną i przejrzystą dokumentację. Zasady i procedury stosowane 
w powyższym zakresie są prawidłowe. Decyzje spełniają wymogi art. 107 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego, zgodnie z art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
 
Doktoranci mają także możliwość uzyskania wsparcia finansowego na prowadzenie badań 
naukowych w ramach finansowania działalności naukowej młodych naukowców. Zasady 
podziału wprowadza uczelniany regulamin finansowania, który przygotowany został zgodnie 
z przepisami prawa polskiego. Negatywnie należy ocenić, iż przedstawiciel doktorantów nie 
jest zaangażowany w procedurę przydziału środków.  
 
System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględnia potrzeby doktorantów 
niepełnosprawnych, choć zarówno uczestnicy studiów III stopnia, jak i przedstawiciele 
administracji czy nauczycieli akademickich stwierdzili, że niewielu jest na uczelni 
niepełnosprawnych doktorantów. 
 
 
INNE: 
Regulamin studiów doktoranckich skonstruowany jest w sposób prawidłowy, jednakże 
korekty wymaga  § 13, ust. 1 Regulaminu „Absolwenci studiów doktoranckich otrzymują 
świadectwo ukończenia tych studiów”. Przepis uwzględniony w regulaminie studiów 
nawiązuje do Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów 
zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw 
wydawanych przez uczelnie, które obecnie już nie obowiązuje. 
W związku z powyższym wskazana jest modyfikacja § 13, ust. 1 Regulaminu 
Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP. 
  
 
2). Ocena podejmowanych działań zapobiegawczych i rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych w jednostce oraz efektywności systemu rozpatrywania skarg studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 
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Sprawy dyscyplinarne znajdują się w gestii powołanych w Uczelni komisji dyscyplinarnych. 
Ich skład, procedury postępowania, decyzje administracyjne spełniają wymogi określone 
przepisami prawa.  

W zakresie działań zapobiegawczych w indywidualnych sprawach studentów oraz 
doktorantów, Uczelnia stwarza możliwości konsultacji i rozwiązywania problemów na 
poziomie Wydziału. Zgłaszanie uwag następuje za pośrednictwem instytucji ,,męża zaufania”, 
rolę tę pełni jeden z Prodziekanów. Osoba ta jest identyfikowalna przez studentów jako godna 
zaufania, do której można zgłaszać się w sprawach problemów personalnych, wymagających 
specjalnej dyskrecji. 
 
3). Ocena działalności samorządu studentów, doktorantów  oraz organizacji ich 
zrzeszających, wspierającej proces uczenia się oraz  wszechstronnego rozwoju                         
i nabywania kompetencji społecznych studentów i doktorantów, a także  współpracy                    
w tym zakresie  z władzami jednostki. Ocena roli jednostki w aktywizacji tych 
środowisk zarówno w pracach dotyczących procesu kształcenia  i weryfikacji jego 
jakości, jak i rozwoju kultury oraz uwra żliwienia na potrzeby społeczne. Ocena 
spełnienia przez przedstawicieli Parlamentu Studentów RP wymogów prowadzenia 
szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie w zakresie ich praw i obowiązków (od 
roku akademickiego 2011/2012). 

Samorząd Studentów Wydziału działa na podstawie Regulaminu Samorządu Studentów 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, nie posiada on struktury wydziałowej. Studenci 
Wydziału wchodzą w skład organów ogólnouczelnianych, których aktywność kierowana jest 
m.in. do studentów Wydziału. Jego przedstawiciele uczestniczą w pracach organów 
kolegialnych Uczelni z poszanowaniem wymogu art. 61 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, na poziomie Wydziału liczba studentów i doktorantów w Radzie Wydziału nie 
spełnia wymaganego art.  67 ust.4 Prawa o szkolnictwie wyższym 20% ogólnej liczby 
członków (obecnie stanowi 16,31%), wymagane jest zatem zweryfikowanie jej składu                         
i uzupełnienie. Aktywność studentów w organach kolegialnych należy ocenić jako przeciętną, 
na podstawie list obecności z ostatniego semestru można dostrzec, że studenci uczestniczą 
głównie w tych posiedzeniach, które dotyczą spraw studenckich. Władze Wydziału przyznają, 
że działalność samorządu wynikająca z formalnych obowiązków nie jest zadawalająca, jednak 
ich nieformalne zaangażowanie w życie Wydziału na wszystkich płaszczyznach jest bardzo 
duże. 

Samorząd pełni również ważną rolę integracyjną dla studentów Uczelni i Wydziału, pozwala 
realizować indywidualne zainteresowania studentów służąc wszechstronnemu rozwojowi                    
i nabywaniu kompetencji społecznych studentów. Jego najczęstsze inicjatywy to akcje 
charytatywne oraz wydarzenia kulturalne.  

Ze względu na niewielką liczbę studentów na Wydziale, nie ma stabilnych organizacji 
studenckich. Aktywność studentów zależy od indywidualnych zainteresowań studentów                        
w danym okresie, obecnie funkcjonuje chociażby chór akademicki oraz koła zainteresowań 
usytuowane przy poszczególnych pracowniach, których obszarem aktywności jest działalność 
artystyczna (naukowa). W opinii studentów taka organizacja ruchu studenckiego jest 
satysfakcjonująca i stwarza więcej możliwości niż sformalizowane struktury. Władze Uczelni 
zapewniają studentom pełne wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne i finansowe zarówno                     
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w realizacji inicjatyw zbiorowych jak i wspierania aktywności naukowej (artystycznej) 
indywidualnych studentów. 
Wydział nie spełnia ustawowego wymogu zapewnienia studentom i doktorantom udziału 
w stopniu nie mniejszym niż 20% w posiedzeniach organów kolegialnych, gdyż w Radzie 
Wydziału nie uwzględniono przedstawiciela środowiska doktorantów. 
 
Samorząd Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych jest scentralizowany i funkcjonuje na 
poziomie uczelnianym. Aktywność samorządu uczelnianego oceniana jest przez pozostałych 
doktorantów bardzo wysoko. Środowisko uczestników studiów III stopnia reprezentowane 
jest w części organów uczelnianych (senat, komisje stypendialne, odwoławcze, dyscyplinarne, 
doktoranckie), w których działaniach czynnie uczestniczy. Ponadto przedstawiciele 
doktorantów w razie konieczności opiniują ustnie i tworzą własne autorskie projekty aktów 
prawnych dot. doktorantów. Ocena działalności Samorządu jest pozytywna. Wskazana byłaby 
jednak weryfikacja składu zespołów zajmujących się jakością kształcenia czy tworzeniem 
programu studiów doktoranckich i uzupełnienie ich przedstawicielami uczestników studiów 
III stopnia. 
  
 
Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 2          w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
 

1) System opieki naukowej i dydaktycznej funkcjonuje prawidłowo oraz uwzględnia potrzeby 
studentów. Infrastruktura dydaktyczna w znacznej mierze uwzględnia potrzeby studentów.  
Reorganizacji wymaga funkcjonowanie biblioteki. 

2) System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych jest prawidłowy, 
jednakże realizacja działań zapobiegawczych oraz rozwiązywanie konfliktów wymaga 
wypracowania procedury postępowania, która będzie obejmowała zdarzenia na linii doktorant 
- doktorant; doktorant – nauczyciel akademicki. 

3) Działalność samorządu wynikająca z formalnych obowiązków (udział w organach 
kolegialnych) należy ocenić jako przeciętną,  jednak  nieformalne zaangażowanie w życie 
Wydziału na wszystkich płaszczyznach jest bardzo duże. Współpraca władz Wydziału                       
i Uczelni z organami samorządu studentów pozwala na doskonalenie procesu kształcenia przy 
ich udziale, jest ukierunkowana na tworzenie studentom właściwych warunków do rozwoju 
naukowego, aktywnego udziału z życiu kulturalnym Uczelni i nabywaniu kompetencji 
społecznych. Weryfikacji wymaga liczba studentów wchodzących w skład Rady Wydziału                    
w zakresie spełnienia parytetu ustanowionego przytoczonymi przepisami ustawy Prawo                    
o szkolnictwie wyższym. 
   
  
 
VIIII.  System wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości 
kształcenia, jego spójność i zgodność z przepisami powszechnie obowiązującymi 
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Z dokumentacji otrzymanej od Uczelni wynika, iż posiada ona dokumenty dotyczące 
przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia. W głównej mierze 
odnoszą się one do: tworzenia programów kształcenia, określania weryfikacji efektów 
kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, oceny nauczycieli akademickich, 
oraz monitorowania losów absolwentów. Niewiele z tych dokumentów odnosi się do studiów 
doktoranckich i podyplomowych. Niektóre procedury nie mają charakteru sformalizowanego 
i nie znajdują odzwierciedlenia ani w dokumentacji Wydziału, ani Uczelni. 

Podstawowym dokumentem  normującym  funkcjonowanie wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości w Uczelni jest uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 
103/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia na wydziałach wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia.  Wcześniej w Uczelni działał Uczelniany Zespół 
zapewnienia jakości kształcenia powołany Zarządzeniem Rektora z dnia 15 października 
2010 r.  Jak wynika ze sprawozdania za rok akademicki 2010/2011 Zespół ten zajmował się 
założeniami do funkcjonowania Wydziałowych Zespołów zapewnienia jakości kształcenia 
oraz kwestią wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunkach studiach prowadzonych 
w Uczelni.  

Uchwałą Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa z dnia 24 listopada 2011 r. w ocenianej 
Jednostce powołano Wydziałowy System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 
Punktami odniesienia systemu są misja i strategia wydziału oraz programy kształcenia 
poszczególnych kierunków studiów. Strukturę systemu stanowią:  rada wydziału, dziekan, 
prodziekan oraz powołane Komisje, rady i zespoły realizujące zdefiniowane wewnętrzne 
procedury. Głównymi celami systemu są m.in. stałe monitorowanie i podnoszenie jakości 
kształcenia na Wydziale oraz stosowanie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków 
kształcenia oraz programów kształcenia. Ponadto na postawie wspomnianej na wstępie 
Uchwały Senatu Uczelni nr 103/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.  utworzono Wydziałowy 
Zespół do spraw zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, który za zadanie ma 
wdrożenie opracowanych procedur systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, 
inicjowanie cyklicznych spotkań władz wydziału ze studentami, a także analizowanie 
wyników oceny jakości kształcenia, sporządzonej przez zewnętrzną instytucję oraz 
wskazywanie działań doskonalących. W składzie powyższego Zespołu nie powołano 
dotychczas przedstawiciela studentów.  

Funkcją Rady Wydziału jest inicjowanie  procedury przyjęcia lub zmiany programu 
kształcenia dla danego kierunku studiów. Rada Wydziału ma poświęcać jedno swoje 
posiedzenie w roku akademickim (w semestrze zimowym) na zagadnienia jakości kształcenia. 
W trakcie posiedzenia wszystkie komisje i zespoły oraz dziekan i prodziekani składać mają 
sprawozdania będące końcowymi etapami prowadzonych procedur. Natomiast  Dziekan jest 
odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości 
kształcenia.  
Rada programowa, powołana na posiedzeniu Rady Wydziału  Architektury i Wzornictwa                     
z dnia 28 października 2008 r, na polecenie Rady Wydziału opracowuje programy kształcenia 
dla nowych kierunków lub zmiany programów kształcenia kierunków już prowadzonych. 
Opracowane zmiany programu kształcenia rada programowa zawiera w rocznym skróconym 
raporcie, przygotowanym wraz z dziekanem. Rada programowa monitoruje programy 
kształcenia poszczególnych przedmiotów opisane w sylabusach, pod kątem zgodności                        
z programem kształcenia na kierunku (kierunkowy przegląd programowy), oraz monitoruje 
zgodność programów kształcenia na kierunkach z obowiązującym przepisami. Rada 
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programowa dotychczas opracowała sprawozdania za  lata 2008-2012  zawierające wnioski                       
z ewaluacji programów kształcenia na kierunkach „architektura wnętrz” i „wzornictwo”.  
Ponadto na Wydziale  funkcjonują : 
− Komisja do spraw oceny okresowej (powołana 18 listopada 2008 r.)  dokonująca  oceny 

nauczycieli akademickich na podstawie wypełnionych kart informacyjnych oraz  ankiet 
studenckich; 

− Komisja do spraw egzaminu wstępnego (powołana 17 lutego 2011 r.) analizująca  wyniki 
egzaminu wstępnego i monitorująca  wyniki osiągane przez studentów ; 

− Komisja do spraw stanowisk (powołana 6 października 2011 r.)  przeprowadzająca  
konkursowe procedury zatrudniania nauczycieli akademickich,  

− Komisja do spraw działalności badawczej (powołana 15 kwietnia 2010 r.)  opracowująca 
wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową. 

W skład poszczególnych komisji wchodzą nauczyciele akademiccy Wydziału jednak brak  
w nich  przedsawiceli studentów. 
W Uczelni opracowno procedury zapewnienia jakości stanowiące podstawę weryfikacji 
czynników wpływających na jakość kształcenia, w tym: 
− definiowania  programu kształcenia, za pośrednictwem rady wydziału, rady programowej 

oraz Senatu Uczelni, zatwierdzonej Zarządzeniem  1/2012 Rektora  ASP. Ponadto 
Zarządzeniem nr 91/2012Rektora Uczelni z dnia 27 lutego 2012 r. opracowano 
szczegółowe sposoby projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów                           
i programów kształcenia. Na podstawie powyższych Zarządzeń Uchwałą Rady Wydziału 
Architektury i Wzornictwa nr19/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oceniana Jednostka przyjęła 
kierunkowe efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydział; 

− przeglądu prac dyplomowych, dokonywanej przez Komisję Dyplomową, która sporządza 
raport o poziomie osiągania zakładanych efektów kształcenia i przedstawia wnioski 
Radzie Wydziału. Rada Wydziału  może zlecić opracowanie koniecznych zmian                           
w programach kształcenia Radzie programowej. Dotychczas na ocenianym Wydziale w 
maju br. Komisja Dyplomowa opracowała raport merytoryczny w sprawie egzaminów 
dyplomowych studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych na Wydziale; 

− kierunkowego przeglądu programu studiów, realizowanego przez Radę programową, 
która formułuje na Radę Wydziału wnioski dotyczące w szczególności zgodności 
osiąganych efektów kształcenia z zapisanymi w sylabusach poszczególnych przedmiotów. 
Tego typu wnioski zostały sformułowane w sprawozdaniach rady programowej, o których 
mowa powyżej; 

− analizy zewnętrznych opinii partnerów, dokonywanej przez Zespół programowy do spraw 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, który analizuje informacje od partnerów 
zewnętrznych i sporządza raport zawierający wnioski z analizy tych  informacji 
przekazując go Dziekanowi, który następnie przedstawia go na Radzie Wydziału 
formułując określone wnioski. 11 maja br. ukazało się  „Sprawozdanie z aktywności 
wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, związanej ze współpracą                         
z podmiotami zewnętrznymi w latach 2009-2012”. 

− monitorowania karier absolwentów dokonywanej przez Zespół programowy do spraw 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi jak wyżej; 

− oceny jakości zajęć dydaktycznych dokonywanych na podstawie zbiorczych wyników 
ankiet studenckich, których wyniki są analizowane przez Radę Wydziału i Radę 
programową. W roku akademickim 2011/2012 procedura oceny jakości zajęć 
dydaktycznych została przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem nr 87/2012 Rektora 
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Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie studenckiej 
ankiety opiniującej nauczycieli akademickich ASP w Gdańsku w roku akademickim 
2011/2012; 

− oceny uzyskiwanych przez absolwentów kwalifikacji, na podstawie inicjowanych przez 
Prodziekana ds. studentów ankietowego badania absolwentów dotyczącego uzyskanych 
kwalifikacji , których wyniki są analizowane przez Radę Wydziału i Radę programową. 
Prodziekan ds. studentów 11 maja br. opublikował sprawozdanie z badań 
przeprowadzanych wśród absolwentów ocenianego Wydziału; 

− analizy osiągnięć studentów, dokonywanego poprzez nauczycieli akademickich, którzy 
zobowiązani są do gromadzenia informacji o udziale studentów, biorących udział                             
w prowadzonych przez nich zajęciach, w konkursach, wystawach, przeglądach 
organizowanych poza programem funkcjonowania wydziału. Informacje te są 
przekazywane prodziekanowi ds. studentów, który je opracowuje i przekazuje na Radę 
Wydziału i Radę programową. W ocenianej Jednostce stworzono dotychczas  zestawienie 
osiągnięć studentów z lat 2008-2012.  

Ponadto na Wydziale dokonywana jest okresowa ocena nauczycieli akademickich zgodnie  
z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwo wyższym. Na początku kadencji Rada Wydziału na 
wniosek dziekana powołuje na podstawie §79 ust.4 Statutu ASP w Gdańsku wydziałową 
komisję do spraw oceny okresowej. Stosowana jest także  procedura kwalifikacji programów 
badań dofinansowywanych z dotacji na działalność statutową. Procedurę tę realizuje 
powołana przez Radę Wydziału w dniu 19 marca 2009 r. Wydziałowa Komisja ds. rozdziału 
środków z dotacji na badania naukowe. Dziekan dokonuje również procedury weryfikacji 
adekwatności infrastruktury dydaktycznej i badawczej sporządzając raport obejmujący ocenę 
bazy dydaktycznej w zakresie dysponowania odpowiednią powierzchnią do realizacji 
programu kształcenia na Wydziale Architektury i Wzornictwa w ASP w Gdańsku. 
 
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jest stałym punktem obrad Rady 
Wydziału Architektury i Wzornictwa. Na jej posiedzeniach są poruszane m.in. takie tematy, 
jak: zmiany w planach studiów i powołanie nowych specjalności, przyjęcie sprawozdania   
z działalności Komisji programowej. Rada Wydziału rekomenduje także  tematy prac 
dyplomowych, analizuje działalność badawczą Wydziału oraz analizują współpracę                            
z interesariuszami zewnętrznymi.  

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego     w pełni                                                                                      

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

 

Wprowadzony nowy system jakościowy działa zbyt krótko, aby można było dokonać 
rzeczywistej oceny jego skutków, na podstawie  wyrywkowych działań w tym zakresie.   
Środowisko akademickie oczekuje  na wdrożenie kompleksowego systemu jakościowego na 
poziomie Uczelni. Wypracowane tam rozwiązania w dużym stopniu zdeterminują przyszły 
kształt wydziałowego systemu doskonalenia jakości.    
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9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniając
o 

w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

 

strategia rozwoju 

 

 

 

   X 

   

wewnętrzny system 
zapewnienia jakości  

  

   X 

   

cele i efekty 
kształcenia na 
studiach 
doktoranckich  
i podyplomowych 
oraz system ich 
weryfikacji 

  

 

   X 

   

zasoby kadrowe, 
materialne  
i finansowe 

  

    X 

   

prowadzenie badań 
naukowych 

  

      X 

 

  

  

współpraca krajowa  
i międzynarodowa  

   

    X 

  

system wsparcia 
studentów  
i doktorantów 

  

   X 

   

przepisy wewnętrzne 
normuj ące proces 
zapewnienia jakości 
kształcenia,  

  

    X 
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Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 
przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 
oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 
współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 
 
  
Dokonana przez wizytowaną jednostkę analiza SWOT jest zbieżna z wynikami 
przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości  kształcenia, oraz oceny 
zasobów kadrowych, materialnych, a także działalności naukowej.  Należy natomiast                         
rozszerzyć  współpracę z beneficjentami procesu kształcenia, oraz  w większym stopniu niż to 
ma obecnie miejsce, włączyć studentów studiów doktoranckich  w działalność 
międzynarodową jednostki.    
 
 
 
 
                                                                                             Za Zespół Oceniający 
 
 
                                                                                          prof. zw Joachim Pichura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


