
Wydział CHEMII UG 

Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

w dniu 16 marca 2016 r. 

w składzie: 

1. prof. dr hab. Marek Kwiatkowski – przewodniczący Zespołu 

2. prof. dr hab. Adam Prahl 

3. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń 

4. dr Małgorzata Czerwicka 

5. dr Izabela Małuch 

6. dr Waldemar Nowicki 

7. dr Grażyna Wawrzyniak 

8. mgr Anna Wiśniewska – przedstawiciel administracji 

9. mgr Alicja Kawecka – przedstawiciel doktorantów 

10. Bartosz Piszcz – przedstawiciel studentów 

Nieobecna była dr Czaja, nieobecność usprawiedliwiona ze względu na zajęcia dydaktyczne. 

 

Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia: 

1. Badanie losów absolwentów 2015. 

2. Analiza wyników sesji 2014/15 

3. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 

Ad 1. Badanie losów absolwentów 

 

Na prośbę przewodniczącego, prof. Prahl przedstawił informacje uzyskane z analizy danych 

na stronie "Klubu Absolwentów". Poinformował zebranych, że w maju ubiegłoego roku , z 

inicjatywy przewodniczącego Klubu Absolwentów, nastąpiła zasadnicza zmiana sposobu 

działania stron. Aby usprawnić wymianę informacji pomiędzy absolwentami, w miejsce 

istniejącej strony utworzono konto na portalu FACEBOOK. Spowodowało to znaczący 

wzrost zainteresowania Klubem, który przełożył się na wzrost liczby zarejestrowanych 

członków do ok. 200 osób. Z drugiej strony jednak, rejestracja na nowym portalu nie 

wymagała obowiązkowego wypełnienia ankiety informującej o losach absolwentów. W 

rezultacie prawie żaden z nowych członków nie wypełnił ankiety i przyrost informacji nt. 

absolwentów w minionym roku akademickim jest praktycznie zerowy. Należy więc uznać, że 

strona Klub Absolwentów w obecnej, zmienionej formie przestaje pełnić funkcję 



informacyjną na temat losu absolwentów.  W trakcie dyskusji, która wywiązała się po tym 

wystąpieniu, członkowie WZZJK wyrażali wątpliwości co do sensowności badania losów 

absolwentów, skoro badanie to nastręcza tak wielu trudności oraz uzyskane dane są wątpliwej 

jakości. Przewodniczący podsumował dyskusję, wskazując że w zasadzie nie ma dobrego 

sposobu na prowadzenie takich badań. Z jednej strony, badania świeżo upieczonych 

absolwentów, wciąż jeszcze odczuwających więź z uczelnią (badanie podczas rozdania 

dyplomów, badanie przeprowadzone prze Biuro Karier) nie są szczególnie reprezentatywne, 

gdyż minął zbyt krótki czas od momentu ukończenia studiów do badania – wielu 

absolwentów wciąż znajduje się na etapie poszukiwania pracy i wyboru swojej ścieżki 

zawodowej. Z drugiej strony, dane zawarte na stronie Klubu Absolwenta pochodzą od silnie 

zróżnicowanej grupy osób, obejmują zarówno absolwentów kończących studia niedawno jak i 

tych, którzy studiowali wiele lat temu, w innej rzeczywistości (inny tryb studiów, kierunki, 

specjalności, itp.), zatem dane te trudno ujednolicić. Nawet znaczący wzrost zwrotu ankiet w 

przyszłości nie rozwiąże tego problemu. Na zakończenie dyskusji, członkowie WZZJK 

zgodnie uznali, że długofalowe rozwiązanie tego problemu powinno stanowić jedno z 

ważniejszych zadań dla WZZJK w nadchodzącej nowej kadencji. Przewodniczący 

poinformował zebranych, że włączy dane uzyskane przez prof. Prahla do raportu "Analiza 

losów absolwentów 2014/15", który niezwłocznie przekaże dziekanowi. 

 

Ad 2. Analiza wyników sesji 2014/15. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że zbiorcze zestawienie wyników sesji nie zostało 

jeszcze przygotowane przez dziekanat, zatem ten punkt programu będzie mógł być 

przedyskutowany dopiero na następnym posiedzeniu WZZJK. Dr Czerwicka zaproponowała, 

żeby analizę powiększyć o próbę zidentyfikowania przedmiotów najłatwiejszych, np. poprzez 

wskazanie przedmiotów, które uzyskały najwięcej ocen bardzo dobrych. Propozycja ta została 

zaakceptowana przez zebranych. 

 

Ad 3. Sprawy różne, wolne wnioski 

 

Przewodniczący zaproponował, aby następne posiedzenie WZZJK odbyło się na przełomie 

maja i czerwca 2016 r. Zebrani zaakceptowali ten termin.  

 

Protokołowała Małgorzata Czerwicka 


