
Wydział CHEMII UG 

Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

w dniu 19 października 2016 r. 

w składzie: 

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

2. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG 

3. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń 

4. dr Małgorzata Czerwicka 

5. mgr Alicja Kawecka – przedstawiciel doktorantów 

6. Anna Jakubczyk – przedstawiciel studentów 

 

 

Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia: 

1. Zmiany w składzie osobowym Zespołu powołanego na kadencję 2016-2020. 

2. Omówienie planu pracy Zespołu w roku 2016/2017. 

3. Przebieg ankietowania studentów 2015/2016. 

4. Przebieg hospitacji zajęć 2015/2016. 

5. Przygotowanie raportu samooceny WZZJK za rok akademicki 2015/2016. 

6. Informacje o ankietach uczelnianych – badanie na wejściu, badanie losów 

absolwentów. 

7. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 

Ad 1. Zmiany w składzie osobowym Zespołu 

 

Przewodniczący Zespołu prof. Marek Kwiatkowski przedstawił nowy skład Zespołu 

powołanego na kadencję 2016-2020 Zarządzeniem Dziekana nr 4/2016 z dnia 29 września 

201: 

prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski - przewodniczący 

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG - Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju 

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń 

dr Małgorzata Czerwicka 

dr Małgorzata Czaja 

dr Izabela Małuch 

mgr Anna Wiśniewska 



przedstawiciel doktorantów (wskazywany przez samorząd doktorantów na dany rok 

akademicki – Alicja Kawecka) 

przedstawiciel studentów (wskazywany przez samorząd studentów na dany rok akademicki – 

Anna Jakubczyk). 

Przewodniczący serdecznie przywitał nowego członka zespołu – Panią Annę Jakubczyk 

(przedstawiciel studentów).  W porównaniu z ubiegłą kadencją liczba członków Zespołu 

została zredukowana z 11 do 9 osób. Zmiana ta związana jest z wprowadzeniem ankietowania 

on-line, które spowodowało zmniejszenie zapotrzebowanie na ankieterów.  

 

Ad.2 Omówienie planu pracy Zespołu w roku 2016/2017 

 

Pani Dziekan dr hab. Beata Grobelna, prof. UG przekazała członkom Zespołu informacje 

dotyczące zagadnień poruszanych na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. Jednym z dyskutowanych zagadnień była ocena pracowników, która 

pozostaje bez zmian. Poinformowała o konieczności umieszczenia na stronie internetowej 

Wydziału zakładki, w której będzie się znajdował formularz kontaktowy, dzięki któremu 

studenci będą mogli na bieżąco przekazywać swoje uwagi na temat prowadzenia zajęć. Pani 

Dziekan zaproponowała także aby utworzyć odrębny adres mailowy oraz przedstawiła 

propozycję zorganizowania w marcu spotkania ze studentami. 

 

Ad 3. Przebieg ankietowania studentów 2015/2016 

 

Przebieg ankietowania studentów na Wydziale Chemii zreferowała dr Aleksandra Bielicka-

Giełdoń. Poinformowała ona członków zespołu, że badaniem ankietowym w systemie on-line 

objęci zostali studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków CHEMIA  

i OCHRONA ŚRODOWISKA. Łączna liczba  ankiet wypełnionych przez studentów w roku 

akademickim 2015/2016 wynosiła 1386, w tym: 

- studiów stacjonarnych I stopnia kierunku CHEMIA    746 

- studiów stacjonarnych II stopnia kierunku CHEMIA    359 

- studiów stacjonarnych I stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA  269 

- studiów stacjonarnych II stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA 12 

Oceniono 109 (126) osób,  w tym 8 (15) doktorantów, 52 (56) asystentów, adiunktów, 

starszych wykładowców, 38 (43) profesorów oraz 11 (12) nauczycieli spoza Wydziału 



prowadzących zajęcia dla studentów WCh. Łączna liczba ocenianych zajęć wynosiła 341, w 

tym 111 wykładów, 93 ćwiczenia audytoryjne oraz 145 ćwiczeń laboratoryjnych. 

Pomimo obaw związanych z wprowadzeniem nowego systemu ankietowania, liczba 

wypełnionych ankiet była porównywalna z rokiem ubiegłym (1340 ankiet wypełnionych 

przez studentów studiów stacjonarnych kierunków Chemia i Ochrona Środowiska). 

Przewodniczący podziękował dr Bielickiej-Giełdoń za przygotowanie podsumowania  

oraz sprawną organizację i przygotowanie ankietowania on-line w roku akademickim 

2015/2016.  

 

Ad 4. Przebieg hospitacji zajęć 2015/2016 

 

Przebieg hospitacji zajęć w roku akademickim 2015/2016 omówił przewodniczący Zespołu 

prof. Marek Kwiatkowski. Poinformował członków zespołu iż do dnia 19 październik dotarły 

do Niego wyniki jedynie 22 hospitacji. Przewodniczący poprosił Panią Dziekan dr hab. Beatę 

Grobelną, prof. UG, o wystosowanie pisemnej prośby do Kierowników Katedr o dostarczenie 

do Niego wyników wszystkich hospitacji, które zostały przeprowadzone w roku 2015/2016. 

Zaproponowano również aby na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału zasygnalizować 

rozpoczęcie hospitacji w bieżącym roku akademickim. 

 

Ad 5. Przygotowanie raportu samooceny WZZJK za rok akademicki 2015/2016 

 

Przewodniczący poinformował zebranych o konieczności przygotowania raportu samooceny 

Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016, 

który zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału (9 listopada 206 

roku). Poprosił o krótkie zreferowanie pracy dwuosobowych zespołów kontrolujących 

weryfikację efektów kształcenia przez prowadzących zajęcia. Pani Alicja Kawecka 

przedstawiła wyniki dla kierunku Chemia i poinformowała, że nie odnotowano podczas 

weryfikacji znaczących uchybień. Dr Małgorzata Czerwicka przekazała informacje dotyczące 

kierunku Ochrona Środowiska. Zaznaczyła, że dzięki wybraniu do Zespołu nowego 

przedstawiciela studentów, może dokończyć proces weryfikacji. Zakończenie jego we 

wcześniejszym terminie nie było możliwe ze względu na brak kontaktu z przedstawicielem 

studentów wybranym w ubiegłym roku akademickim. W związku z przygotowywaniem 

raportu samooceny WZJJK, Przewodniczący zaapelował do wszystkich członków Zespołu o 



przesłanie raportów i/lub sprawozdań z ich działalności, które są niezbędne do przygotowania 

zestawienia z działalności całego Zespołu.  

 

Ad 6. Informacje o ankietach uczelnianych – badanie na wejściu, badanie losów 

absolwentów 

 

Przewodniczący poinformował członków Zespołu, że do dnia zebrania nie uzyskał z 

Rektoratu wyników ankiet uczelnianych, które studenci wypełniają na wejściu. Przypomniał 

także o problemach z roku ubiegłego dotyczących uzyskania oddzielnych wyników dla 

Wydziału Chemii. Badanie losów absolwentów zostanie przeprowadzone wśród absolwentów 

podczas rozdania dyplomów planowanego na grudzień. Po raz kolejny podkreślił problem 

wiarygodności wyników tych ankiet związany ze znikomym procentem zwrotu.  

 

 

 

Ad 7. Sprawy różne, wolne wnioski 

 

Przewodniczący poruszył sprawę ankietowania pracy Dziekanatów. Członkowie Zespołu 

zgodnie przychylili się do propozycji zmniejszenia częstotliwości ich przeprowadzania.  Prof. 

Kwiatkowski zaproponował aby kolejne zebranie zespołu odbyło się po rozdaniu dyplomów 

tegorocznym absolwentom. Możliwe będzie wtedy omówienie losów absolwentów i analiza 

wyników sesji za rok 2014/2015.  

 

Protokołowała Małgorzata Czerwicka 


