Zakres obowiązków Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia
na kadencję 2020-2024:

1. Nadzoruje proces rekrutacji na studiach I i II stopnia.
2. Bierze udział w pracach Rad Programowych kierunków studiów I i II stopnia
realizowanych na Wydziale.
3. Nadzoruje prace i bierze udział w tworzeniu programów kształcenia (planów,
siatek, opisów studiów, itp.).
4. Nadzoruje przygotowanie obsady zajęć dydaktycznych w poszczególnych
jednostkach w danym roku akademickim na I i II stopniu kształcenia.
5. Ściśle współpracuje z Prorektorem ds. Studenckich oraz Kształcenia w zakresie
studiów I i II stopnia.
6. Współpracuje z pełnomocnikami dziekana ds. staży i praktyk na Wydziale.
7. Rozpatruje sprawy studenckie w oparciu o obowiązujące przepisy.
8. Bierze udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
9. Opracowuje procedury obowiązujące na studiach I i II stopnia.
10. Współpracuje z pełnomocnikami dziekana ds. wymiany krajowej i zagranicznej
studentów, nowych kierunków studiów i oferty w języku angielskim.
11. Organizuje we współpracy z innymi prodziekanami przebieg dyplomowania.
12. Inicjuje procesy zdobywania funduszy na podniesienie jakości infrastruktury
dydaktycznej.
13. Odpowiada za internetową informację dotyczącą procesu kształcenia na studiach
I i II stopnia.
14. Współpracuje razem z innymi prodziekanami nad przygotowywaniem oferty
promocyjnej skierowanej do kandydatów na studia.
15. Organizuje proces przypisywania dyplomantów i magistrantów do jednostek
Wydziału.
16. Przygotowuje odpowiednią informację i nadzoruje opiekę dla studentów I roku
studiów.
17. Uczestniczy w procesie tworzenia raportu rocznego z działalności zespołu
dziekańskiego w zakresie studiów I i II stopnia.
18. Wykonuje inne obowiązki powierzone przez Dziekana Wydziału i Władze
Rektorskie UG.

BIOGRAM PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH i KSZTAŁCENIA
Dr hab. Jolanta Kumirska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (rocznik 1966) – chemik,
specjalista z zakresu chemii analitycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
oznaczania/badania farmaceutyków w próbkach środowiskowych / żywnościowych /
biologicznych. Rozwija metody analityczne na potrzeby ekspertyz sądowych, a także
stosuje metod spektroskopowe do analizy jakościowej i ilościowej związków
biologicznie czynnych. Od początku swojej kariery akademickiej związana
z Uniwersytetem Gdańskim; najpierw jako: pracownik techniczny (1990-1991),
asystent (1996-2006), adiunkt (2006-2014), profesor nadzwyczajny (od 2014 r.). Od
roku 2014 jest kierownikiem Pracowni Analityki i Diagnostyki Chemicznej. W latach
2012-2016 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia
Człowieka UG przy Wydziale Chemii UG, w latach 2016-2020 prodziekana ds. studiów
Wydziału Chemii.
Aktualny dorobek naukowy obejmuje 120 prac naukowych, w tym 68 prac oryginalnych
i 9 prac przeglądowych opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (JRC), 2 publikacje edytorskie; 6 rozdziałów w książkach,
1 skrypt dla studentów oraz 184 komunikaty naukowe. Obecny Indeks Hirsh’a wynosi
25; całkowity IF 250.171; łączna liczba cytowań bez autocytowań ponad 2100 (WoS).
Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe: MNiSW
2 (kierownik; wykonawca), NCN 2 (kierownik; wykonawca), NCBR 1 (kierownik) oraz
współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami. Za swoją działalność naukową
otrzymała sześć zespołowych nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz zespołową
nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrodę Rektora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od
2008) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2010), początkowo pełniąc
funkcję sekretarza, obecnie wiceprzewodniczącej Wydziału III Nauk Matematyczno–
Fizyczno-Chemicznych.
Posiada duże doświadczenie w nauczaniu w szkolnictwie wyższym: trzy otwarte
przewody doktorskie, 28 wypromowanych magistrantów; 17 licencjuszy, 1 obroniona
praca inżynierska.
Bierze aktywny udział w pracach na rzecz organizacji toku studiów oraz podnoszenia
jakości kształcenia nie tylko na Wydziale Chemii (w latach 2016-2020 przewodnicząca
rad programowym kierunków studiów administrowanych przez Wydział Chemii,
przewodnicząca Komisji ds. Studiów), ale także Uniwersytetu Gdańskiego (Członek
Senackiej Komisji ds. Kształcenia). Jest ekspertem zespołu nauk ścisłych
i przyrodniczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Poza wspomnianymi wyższej
funkcjami pełniła funkcję asystenta kierownika zadania nr 3 (wsparcie kierunku
Chemia) w ramach kierunków zamawianych realizowanych na Wydziale Chemii
w latach 2009-2012, członka Rady Programowej Międzywydziałowego Kierunku
Ochrona Środowiska na UG (2012-2016), członka Komisji ds. Dydaktyki przy
Wydziale Chemii UG (2012-2016), członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UG
(2012-2016).
Prywatnie mężatka, mama Jakuba (27 lat) i Katarzyny (22 lata).

