Zarządzenie Dziekana nr 13120|4 z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie sposobu weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów realizowanych na
Wydziale Chemii UG
Działając na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/fu10 z
maja 20|0 roku w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania
Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uchwały Rady Wydziału Chemii UG nr
dnia |2 wrzęśnta 2012 roku w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia
Kształcenia na Wydziale Chemii UG zarządza się, co następuje:
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Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot w ramach programu studiów Wydziału Chemii
UG jest zobowiązany do:
kształcenia realizowanych w ramach tego
przedmiotu I wyszczęEólnienie ich w sylabusie,
weryfikacji efektow kształcenia w ramach danego przedmiotu zgodnie z wymogami
umieszczonyrni w sylabusie,
przechowyr,vania prac / rapor1ów / sprawozdań sprawdzających studęntów przez okres
5 lat od daty powstania tej pracy.
okazywania plac / raportów / sprawozdań sprawdzających studentów oraz innych
dokumentów potwierdzających weryfikację efektów kształcenia Wydziałowemu
Zespołowi ds. Zapewnienia JakościKształcenia w celach sprawozdawczych'

1. określenia sposobu weryfikacji efektow

2.
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4,
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Wydziatowy Zespoł ds. Zapewnienia JakościKształcenia jest zobowiązany do:

1.

2'
3.

zbadanta w kazdym roku akademickim, czy osiąganie efektów kształcenia określonych
d|a poszczególnych przedmiotów jest weryfikow ane zgodnie z zapisami w sylabusach,

przynajmniej dla dziesięciu wybranych przedmiotów dla kazdego z kierunków
prowadzonychprzezWydział Chemii w t1m roku akademickim,
zbadanla sposobu weryfikacji efektów kształcenia dla przedmiotów, które w
poprzednim roku akademickim zostały szczego|nie nisko ocenione przęz studentów lub
osoby hospiĘące zĄęcla
włączenie do rocznęgo Sprawozdania ze swojej działalnoŚci informacji na temat
wyników badań przeprowadzonych zgodnie Z par . f ust' I i 2,

$3

w przedłozonym sprawozdaniu' o którym mowa w par. 2 ust. 2 ujawnione zostaną
nieprawidłowościzwląZane z weryfikacją efektów kształcenia, Dziekan wdraza procedurę
JeŻe|i

naprawcząw celu ich wyeliminowania, która moze objąć upomnienie prowadzącego. zmianę
prowadzącego lub zdjęcie przedmiotu Z ramowego progralTlu studiów.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem poclpisania
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