Protokół
posiedzenia Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Chemii
w dniu 17 października 2012r.
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w składzie:
dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG – przewodniczący Zespołu
dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr Grzegorz Romanowski
dr Grażyna Wawrzyniak
dr Beata Szafranek
dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
mgr Anna Wiśniewska – przedstawiciel administracji
mgr Dorota Uber – przedstawiciel doktorantów
Izabela Załuska – przedstawiciel studentów

W pierwszym posiedzeniu Zespołu w roku 2012/13 udział wzięli również Dziekan
Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Prodziekan ds. Studiów dr hab. Mariusz
Makowski.
Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Funkcjonowania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
2. Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych
3. Monitorowanie losów absolwentów Wydziału
4. Ankiety studenckie

Ad. 1. Funkcjonowanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Przewodniczący Zespołu dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG przedstawił aktualny
skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, rozszerzony w
wyniku Zarządzenia Dziekana z dnia 13 września 2012 r. Oprócz obecnych, wymienione
zostały dodatkowo dwie osoby powołane do zespołu: dr Małgorzata Czaja oraz dr
Waldemar Nowicki, nieobecne na posiedzeniu ze względu na prowadzone zajęcia
dydaktyczne.
Za główne zadanie stojące przez Zespołem w bieżącym roku akademickim 2012/2013
zostało uznane przygotowanie dokumentacji kierunków studiów realizowanych przez
Wydział Chemii UG do akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Ustalono jako termin posiedzeń Wydziałowego Zespołu ds. ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia środę o godz. 11.00, w tygodniach wskazywanych przez Przewodniczącego.
Ad. 2. Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych
Przewodniczący dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG przedstawił konieczność
przygotowania analizy raportów hospitacyjnych za ubiegłe 4 lata. Do weryfikacji
i opracowania statystycznego hospitacji zajęć dydaktycznych, wg jednostek Wydziału, została
zobligowana dr Grażyna Wawrzyniak.
Ad. 3. Monitorowanie losów absolwentów Wydziału
Problem monitorowania losów absolwentów Wydziału został zaprezentowany przez dr
hab. Adama Prahl. Wymienił on dwie propozycje monitorowania kariery zawodowej
absolwentów Wydziału: ankietowanie w dniu wręczenia dyplomów oraz funkcjonowanie
Klubu Absolwenta.

Ankietowanie ma zostać przeprowadzone podczas uroczystego wręczenia dyplomów
magisterskich jak również podczas uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich.
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz dr hab. Adam Prahl zwrócili uwagę
na konieczność rozpropagowania funkcjonowania Klubu i zachęcenia absolwentów, również
wśród znajomych z własnych roczników do rejestracji, która jest dostępna na stronie
Wydziału w zakładce Klub Absolwenta.

Ad 4. Ankiety studenckie
Dr Beata Szafranek zaprezentowała wstępne wyniki ankiet przeprowadzonych wśród
studentów w ubiegłym roku akademickim 2011/2012.
Ankiety zostały wypełnione przez 1042 studentów, ocenione zostały 62 zajęcia
dydaktyczne, w tym: 18 wykładów, 26 ćwiczeń audytoryjnych oraz 18 ćwiczeń
laboratoryjnych. W ogólnym podsumowaniu wyniki przeprowadzonych ankiet są
satysfakcjonujące. Zdecydowana większość ocenianych aspektów zajęć uzyskała notę
pozytywną, >80%. Spośród ocenianych typów zajęć najsłabsze wyniki, w granicach 7080% pozytywnych ocen, dotyczyły czterech aspektów zajęć wykładowych: „poruszane
zajęcia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności’, „prowadzenie zajęć
umożliwiało łączenie własnej wiedzy i doświadczeń z nową wiedzą i umiejętnościami”,
„prowadzący zachęcał do stawiania pytań bądź do dzielenia się wątpliwościami” oraz
„zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów”.
Dr Beata Szafranek wraz Przewodniczącym Zespołu dr hab. Markiem Kwiatkowskim,
prof. UG zobowiązali się do przygotowania pisemnego opracowania dotyczącego
wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów w roku akademickim 2011/2012 na
najbliższą Radę Wydziału Chemii, tj. 14.11.2012r.
Dr Beata Szafranek wskazała potrzebę wyznaczenia miejsca przechowywania
wypełnionych ankiet. Dziekan Wydziału prof. Piotr Stepnowski oraz Przewodniczący
Zespołu dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG zaproponowali pomieszczenie Sekretariatu
Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka w pawilonie 300.
Dalsza dyskusja o przeprowadzaniu ankiet oceniających zajęcia przez studentów
dotyczyła możliwości usprawnienia przeprowadzania samego procesu oraz sposobów
prezentacji wyników wśród pracowników i studentów Wydziału Chemii.
Jednym z omawianych sposobów głosowania było ankietowanie on-line. Dr Grzegorz
Romanowski podjął się zapoznania z systemami funkcjonującymi już na naszej uczelni
(Wydział Ekonomii oraz Wydział Prawa i Administracji), jak również możliwości
zintegrowania przeprowadzania ankiet studenckich z portalem studenta UG. Dr
Aleksandra Bielicka-Giełdoń zasugerowała, że być może należałoby zsynchronizować
wypełnianie ankiet studenckich z samodzielnym wygenerowaniem karty egzaminacyjnej,
co powinno skutkować wysoką frekwencją.

