Zarządzenie Dziekana nr l1lf016 z dnia 7 listopada 201ó roku
w sprawie procedury i tenrrinów oceny clziałalnoŚci dydaktycznej nauczycieli akademickich
w ramach Wyclziałowego Systemu Zapewnienia JakoŚci Kształcenia na kadencję 2016-2020

Działając na podstawie Zarządzenia Ręktora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93lNI6 z dnia 06
paŹdziemlka 20|6 roku w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
JakoŚci Kształcenia w Uniwerslecie Gdańskim oraz Uchwały Rady Wyclziału Chemii UG nr
O3l|2 z dnia 12 wrzeŚnia f0I2 w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnięnia JakoŚci
Kształcenia na Wydziale Chemii UG zarządza się, co następuje:
$1

1.

Ocena nauczycieli akadernickich w zakresie działalnoŚci dydaktycznej na Wydziale
Chemii oclbywa się poprzez trzy procedury ewaluacyjne:

a.
b.
c.
2.

ocenęokresowąpracownikow
Hospitację zajęc dydaktycznych
Badania ankietowe wŚród studentów i doktorantów

ocena doktorantów w zakresie działalnościdydaktycznej na Wydziale Chernii odbywa
się poprzez hospitację zajęc dydaktycznych.

$2
1.

2.

J.

ocena, o której mowa W $ 1, ust. 1,lit. aprowadzonajest zgodnie zzapisami ustawyz
dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyzszym (Dz. U. nr 764, poz. 1365, z
poŹn. zm.) otazZarządzenlem Rektora UG z dnia 5 maja 2010 roku (nr 70lfu10 zpoźn.
Zm.) w sprawie oceny nauczycieli akademickich ptzez Wydziałową Komisję
oceniającąw okresach nie krótszychnii co dwa lata w przypadku magistrów, doktorów
i doktorów habilitowanych oraz co cztery lata w przypadku profesorów ty.tularnych.

ocena, o której lnowa w $ l, ust. 1, lit. b, prowadzona jest przez bezpośredniego
przetozonego osoby ocenianej. oceny dokonuje się nie rzadziej niz raz na dwa lata. Z
kaŻdej przeplowadzonej hospitacji zajęć dydaktycznych sporządza się protokół, którego
wzór stanowt załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
ocena, o ktorej mowa w $ 1. ust. 1, lit. c prowadzona jest przez Wydziałowy Zespoł ds.
Zapewnienia JakościKształcenia w oparciu o ankietę, której wzór stanowiązał'ączntkt
nr 2ai 2b do niniejszego zarządzenia.

a.

Badania prowadzone Są w taki sposób, aby kazdy nauczyciel akademicki był
poddany ocenie studerrtów razna dwa lata.

b.

Wypełnione arrkiety są analizowane i opracow)^Vane przez Wydziałowy Zespół ds.
Zapewnienia JakościKształcenia' po czym przewodniczący zespołu przygotowuje
rapor1, który przekazu1e Prodziekanowi ds. Kształcenia i Rozwoju w terminie do 31
paździemlka danego roku.

c.

Prodziękan ds. Kształcenia i Rozwoju przekazuje wyniki oceny Dziekanowi,
ocenianetnu pracownikowi oraz osobie kierującej jednostką w której odbywaty się
zajęcia.

4.

d.

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju oraz przewodniczącyWydziałowego Zespołu
ds. Zapewnienia JakościKształcenia włączają wyniki oceny do corocznego
,,Sprawozdanta z oceny własnej za dany rok akademicki dla Uczelnianego Zespołu
ds. Zapewnienia JakoŚci I(ształcenia''.

e.

Przewodni czący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
przedstawia ogólne wyniki oceny na listopadowynr posiedzeniu Rady Wydziału.

ocena, o której mowa w

s

1. ust. 2 prowadzona jest przez kięrownika jednostki
organizacyjnej prowadzącej dany przedrniot. oceny dokonuje się nie rzadziej niŻ raz na
f lata.

$3

1.

W przypadku stwierdzenia podczas którejkolwięk z procedur ewaluacyjnych danego

pracownika nieprawidłowoŚci w procesie kształcenia, Dziekan Wydziafu przeprowadza
w obecnoŚci bezpośredniego przetozonego rozmowę wyjaśniającą z takim
pracownikiem. Z lozmowy sporządzana jest notatka słuzbowa, której wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenl'a.

f. JezęIi nieprawidłowościwykazała ocena hospitacyjna, bezpoŚredni przełozony jest
zobowtązany przeprowadzic kolejną ocenę w przeciągu jednego roku, zwracając
szczegó|nąuwagę na ana|izętych elementów, które były nieprawidłowe w poprzedniej
ocenie.
J.

Jęzelt nieprawidłowośó wykazała ocena ankietowa, Wydziałowy Zespoł ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadza kolejne badanie ankietowe zajęć
prowadzonychprzez takiego pracownika w przeciągu jednego roku.

4.

Jezęli nieprawidłowoŚci wykazała ocena okresowa, Wydziałowa Komisja oceniająca
zarządza kolejną ocenę pracownika w przeciągu jednego roku.

$4
Zarządzenię wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Załącznik I do Zarządzenia Dziekana nr ] ]/2016
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Protokół z hospitacji zĄęć w dniu
KatedralZakład

Studia: -lstopnia -ll

Hospitujący

Kierunek":

Hospitowany

SpecjaInośÓ

Przedmiot

Rok studiow

Rodzaj hospitowanych

zajęc: - wykład

- Ów.

-CH -OS

audytoryjne

**

oce na merytoryczna zĄęć
1. Prob|ematykazĄęć cechowała się wysokim poziomem merytorycznym.

2. Ce|e zĄęĆ zostały jasno pzed stawione studentom.
3. Treśc zĄęć była ściś|ezwiązana z ce|ami przedmiotu.

4. Prowadzący uwypuklał praktyczne aspekty omawianej tematyki.

ocena metodyczna zĄęc
5' Tematyka była przedstawiana w sposob paystępy i zrozumiały '
6. Prowadzący umiał zainteresowac studentow swoimi zaieciami.
7.

Prowadzący dbał o aktywny udziałstudentow w zajęciach
(zachęcał do stawiania pytań, wciągał uczestnikow w dyskusję,

itp.).***

8'ZĄęcia koncentrowały się na rozwijaniu praktycznych umiejętności
i kompetencji studentÓw.

9. Prowadzący zadbał o właŚciwe przygotowanie uczestnikow do zajęc.***

++

stopnia

-BC

- cw. |aboratoryjne

+

0

Ocena organizacji zajęc
10. Prowadzący był dobrze pzygotowany merytorycznie do zajęc.

11' ZĄęcia były właściwieprzygotowane pod wzg|ędem organizacyjnym

(spzęt, odczynniki, Środki dydaktyczne).
13'ZĄęciacechowały się wysokim stopniem dyscyp|iny w czasie
(punktua|nośc rozpoczęcia i zakończenia, właŚciwe propoĘe czasu
na poszczegoIne czynności).
*CH:

Chemia, oS: ochrona środowiska, BC: Biznes chemiczny

.**++:

***Nie

Tak; +: Raczejtak; 0: Nie mam zdania;-:

Nie;--:

Raczej nie.

dotyczy wykładow.

14' Czy przeprowadzono rozmowę

pohospitacyjną? TAK

/

NlE

15. Wnioski i inne uwagi:

(

pod pi s hos pitow

a

ne

g o

)

( pod

pi s

h

ospitujqce

g o

)

Załqcznik 2a do Zarządzenio Dziekana nr ] ]/20l 6
Badanie opinii studentów o jakości kształcenia
r.p.
1..

Treśćpytania
Czy zajęcia w ramach przedmiotu zostaty
zrea izowa ne zgod n ie z zał ozeniami p rzedstawio nym
przez prowadzqcego w syIabusie Iub podczas zajęć?
I

f.

odpowiedź
Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczq nie / Nie
i

Czv treścizreaIizowane w czasie zajęc powtarzaty

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

treścizreaIizowane na innych zajęciach?
Czy sposób zaIiczenia zajęć pozwalał wykazać się

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

wiedzq, umiejętnościami i kompetencjami nabytymi
naAeza< zziąć?
4.

Czy zajęcia poszerzyty Państwa wiedzę |ub

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

umiejętności?

5.

Czy prowadzqcy przedstawit treści zwiqzane z
przedmiotem w sposób zrozumiaty?

Tak/ Raczej tak /Trudno ocenić / Raczejnie / Nie

6.

Czy prowadzqcy efektywnie wykorzystywał czas
przeznaczony na zajęcia?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

Czy prowadzqcy wykazywat gotowośćdo

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

7.

8.

merytorycznego wsparcia studentów?
Czy prowadzqcy odnosit się do studentów z

Czy wszystkie zapIanowane zajęcia odbyły się według
9.

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

szacu nkiem?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / RaczeJ nie / Nie

planu albo zostaty zrealizowane w innym ustalonym

terminie?
10.

11.

Czy informacje o zmianach terminów zajęć były
przekazywa ne odpowiednio wcześnie?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczei nie / Nie / Nie

Czy sa|a, w której odbywaty się zajęcia była do tego

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

dotyczy

wtaściwie przystosowana?
Pole tekstowe (ograniczenia: długośćtekstu od 0 do

12.

Proszę podać pozytywne spostrzeżenia na temat

100000)

zajęć.

PoIe tekstowe (ograniczenia: dtugośćtekstu od 0 do
13.

1,4.

Proszę podać negatywne spostrzeżenia na temat

100000)

zajęĆ.

W iIu zajęciach braIi Państwo udziat?

100%, / s9% - 66%

/

65% - 33% / 3f% - t% / O%

Załącznik 2b do Zarządzenia Dziekana nr ] 1/2016

Badanie opinii doktorantów o jakości ksztatcenia

1.

f.

A

5.

6.

/ Raczej nie / Nie /

Czy zajęcia przyb|iżLyły Państwa do sformutowania
lub rozszerzenia tez pracy doktorskiej?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić

Czy w Pana(i) ocenie zajęcia pozwo|iły Iepiej

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Racze| nie / Nie /

przygotować się do prowadzenia daIszych badań

Nie dotyczy

na

3.

odpowiedź

Treśćpytania

l.p.

u

Nie dotyczy

kowvch ?

Czy zajęcia pozwoIity Iepiej przygotować się do
prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić

Czy prowadzqcy zajęcia dzieIił się swoim

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

/ Raczej

nie / Nie /

Nie dotyczy

doświadczeniem naukowvm?
Czy zajęcia były prowadzone na odpowiednim

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Racze1 nie / Nie

merytorycznie poziomie?
Czy sala, w której odbywaty się zajęcia była do tego
wtaściwie przystosowa na?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Racze1 nie / Nie

Czy wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się
wedtug planu albo zostaty zrealizowane w innym

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

ustalonym terminie?
8.

9.

l_0.

TI,

Czy informacje o zmianach terminów zajęć byty
przekazywa ne od powiednio wcześnie?

Tak/ Raczej tak /Trudno ocenić / Racze1nie/ Nie /

Czy wspótpraca z personeIem administracyjnym

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczej nie / Nie

Nie dotyczy

przebiegała prawidtowo?
Czy współpraca z persone|em technicznym

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Racze| nie / Nie

przebiegata prawidłowo?

Nie dotyczy

Czy organizacja studióW byta prawidtowa?

Tak / Raczej tak / Trudno ocenić / Raczq nie / Nie

/

PoIe tekstowe (ograniczenia: długośćtekstu od 0 do
12.

Proszę podać pozytywne spostrzeżenia na temat

100000)

zalęc,

PoIe tekstowe (ograniczenia: długośćtekstu od 0 do
tJ.

Proszę podać negatywne spostrzeżenia na temat
zajęć.

100000)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana nr l ]/20]6

NoTATKA z RozMoWY WYJAśNIAJĄCEJ

Przeprowadzonej w dniu:
Z

pt ac ow niki

em/doktorantem W y dzi ału Chemi i UG

:

W sprawie:
Zludziałęm
Opis sprawy:

Wnioski:

Uz go dni on e dziatarna napr aw cze

działań napr aw czy

Termin wprow adz

e

Termin

i wpro

w eryfi kacj

ni a

:

w adzo ny

ch dziaŁai napr aw czy ch:

osoby odpowiedz ialne za weryfi kacj

ę:

Podpis Dziekarta:

Podpis osoby z którąodbyła się rozmowa:
Podpisy pozostałych osób

:

ch:.

