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Protokół 
posiedzenia Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Chemii 

w dniu 12 grudnia 2012r. 
 

w składzie: 
1. dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG – przewodniczący Zespołu 
2. dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
3. dr Grzegorz Romanowski 
4. dr Grażyna Wawrzyniak 
5. dr Beata Szafranek 
6. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń 
7. dr Waldemar Nowicki 
8. mgr Anna Wiśniewska – przedstawiciel administracji 
9. mgr Dorota Uber – przedstawiciel doktorantów 
10. Izabela Załuska – przedstawiciel studentów 
 
W posiedzeniu Zespołu udział wzięli również Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. 

Piotr Stepnowski, Prodziekan ds. Studiów dr hab. Mariusz Makowski oraz Zastępca 
Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka ds. Dydaktycznych dr Jolanta 
Kumirska. Dr Małgorzata Czaja, jeden z członków Zespołu, była nieobecna ze względu na 
prowadzone w tym czasie zajęcia dydaktyczne. 

 
Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia: 
1. Dokumentacja na potrzeby akredytacji kierunku studiów po wejściu w życie 

Krajowych Ram Kwalifikacji 
2. Stanowisko Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie pytań/wątpliwości 
dotyczących systemu FAST i sylabusów zawartych w dokumentach przedstawionych 
Uczelnianemu Zespołowi ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na posiedzeniu w dniu 
27 listopada 2012 r. 

3. Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych 
4. Ankiety studenckie 
 
 
Ad. 1. Dokumentacja na potrzeby akredytacji instytucjonalnej i programowej  

po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji  
 
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił informacje 

zaprezentowane podczas konferencji „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu 
w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2012 roku 
w Warszawie. 

W związku ze zbliżającą się oceną instytucjonalną i przedmiotową jednostki Dziekan 
wyróżnił aspekty zasługujące na szczególną uwagę związane z dokumentacją dotyczącą 
utrzymywania jakości kształcenia na WCH, w tym: 

- udział i wpływ decyzji zewnętrznych interesariuszy (Rady Konsultacyjnej) 
w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na Wydziale, 

- formalna ścieżka zmian w programach kształcenia, 
- udokumentowane sprzężenie zwrotne ankietyzacji i hospitacji zajęć wobec 

programu studiów i nauczycieli akademickich, 



2 
 

- metodologia przyznawania punktów ECTS poszczególnym przedmiotom 
realizowanym w toku studiów 

- metodologia weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 
Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia został zobligowany 

do zebrania stosownych dokumentów. 
 
 

Ad. 2. Stanowisko Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie pytań/wątpliwości 
dotyczących systemu FAST i sylabusów zawartych w dokumentach przedstawionych 
Uczelnianemu Zespołowi ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na posiedzeniu w dniu 
27 listopada 2012 r. 
 Podczas posiedzeniu Wydziałowy Zespół zajął stanowisko wobec przedstawionej 
dokumentacji, stanowiące Załącznik nr 1. 
 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych 
 
Dr Grażyna Wawrzyniak przedstawiła opracowanie statystyczne hospitacji zajęć 

dydaktycznych przeprowadzonych w latach 2010-2012 stanowiące załącznik nr 2. 
 
 
Ad 4. Ankiety studenckie  
 

Przewodniczący Zespołu dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG zasygnalizował 
konieczność uzyskania opinii studentów na temat każdego z nauczycieli zatrudnionych na 
Wydziale Chemii (w postaci wypełnionych ankiet) co najmniej raz na 2 lata. W związku z 
powyższym dr Beata Szafranek, jako osoba koordynująca ankietyzację na Wydziale 
do przygotowania zestawienia pracowników, których zajęcia, w pierwszej kolejności, 
powinny zostać poddane ocenie. 
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Załącznik nr 1 
 

Stanowisko Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 

w sprawie pytań/wątpliwości dotyczących systemu FAST i sylabusów zawartych w 
dokumentach przedstawionych Uczelnianemu Zespołowi ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 r. 
 
Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii na posiedzeniu 
w dniu 12 grudnia 2012 r. zajął następujące stanowisko wobec niżej wymienionych punktów: 
 
A. Dokument "Pytania do założeń projektu Prezentacja oferty dydaktycznej (publikacja 
sylabusów) akademickiego systemu teleinformatycznego FAST". 
 
Pkt. 5. 
Na Wydziale Chemii funkcję Koordynatorów Merytorycznych w zakresie sylabusów pełnią 
następujące osoby: mgr Anna Wiśniewska wiann1@chem.univ.gda.pl (kierunki CHEMIA i 
AGROCHEMIA) oraz Katarzyna Cymbała cymbala@chem.univ.gda.pl (kierunek 
OCHRONA ŚRODOWISKA). 
 
Pkt. 7.1. 
Do sylabusów powinni mieć dostęp wszyscy bez wyjątku: studenci, pracownicy, kandydaci z 
zewnątrz, studenci z innych krajów, itp. Linki do sylabusów powinny znajdować się na 
wszystkich portalach uniwersyteckich oraz na ogólnie dostępnej stronie UG. 
 
Pkt. 7.2. 
a. Sylabusy powinny być publikowane w ramach kolejnych edycji, np. 2012/15, 2013/16, itd. 

dla studiów I stopnia i np. 2012/14, 2013/15, itd. dla studiów II stopnia. 
b. W ramach każdej edycji powinien się znajdować komplet sylabusów na daną edycję: trzy 

lata studiów dla studiów I stopnia i dwa lata dla studiów II stopnia. 
c. W okresie przejściowym, w którym obecnie jesteśmy, powinny być publikowane pełne 

komplety sylabusów (trzyletnie i dwuletnie) dla studiów prowadzonych w ramach KRK, 
oraz sylabusy obejmujące wygasającą część studiów nie prowadzonych w systemie KRK. 
Przykładowo, w roku akademickim 2012/13 powinny zostać opublikowane: 

 - pełny zestaw sylabusów na trzy lata dla studiów I stopnia dla edycji 2012/15  i na dwa 
lata studiów II stopnia dla edycji 2012/14 (studia KRK) 

 - zestaw sylabusów dla przedmiotów realizowanych na drugim i trzecim roku studiów I 
stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2011/12 oraz zestaw sylabusów dla 
przedmiotów realizowanych na drugim roku studiów II stopnia rozpoczętych w roku 
akademickim 2011/12 

 - zestaw sylabusów dla przedmiotów realizowanych na trzecim roku studiów I stopnia 
rozpoczętych w roku akademickim 2010/11 

 a w roku akademickim 2013/14: 
 - pełny zestaw sylabusów na trzy lata dla studiów I stopnia dla edycji 2013/16  i na dwa 

lata studiów II stopnia dla edycji 2013/15 (studia KRK) 
 - pełny zestaw sylabusów na trzy lata dla studiów I stopnia dla edycji 2012/15  i na dwa 

lata studiów II stopnia dla edycji 2012/14 (studia KRK) 
 - zestaw sylabusów dla przedmiotów realizowanych na trzecim roku studiów I stopnia 

rozpoczętych w roku akademickim 2011/12. 
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Pkt. 7.3. 
Sylabusy powinny być prezentowane w ścisłym powiązaniu z programami studiów na 
poszczególnych stopniach i kierunkach studiów. WZZJK proponuje następujący sposób 
prezentacji sylabusów. 
 
a. Utworzenie strony uniwersyteckiej "Programy studiów", na niej powinna się znajdować 

lista wydziałów, nazwy wydziałów interaktywne. 
b. Wybranie nazwy wydziału rozwija menu z listą kierunków proponowanych przez wydział, 

z uwzględnieniem stopnia studiów 
c. Wybranie nazwy kierunku odpowiedniego stopnia studiów rozwija menu z wyborem 

edycji studiów. 
d. Wybranie edycji studiów rozwija menu: "Plan studiów" oraz "Przedmioty fakultatywne" 

(lub "Przedmioty do wyboru"). 
e. Wybranie "Plan studiów" rozwija plan studiów, w formie "siatki godzin", dokumentu KRK 

przedkładanego Senatowi UG do zatwierdzenia. Nazwy przedmiotów są interaktywne. 
Wybranie (kliknięcie) nazwy przedmiotu rozwija sylabus tego przedmiotu. 

f. Wybranie "Przedmioty fakultatywne" rozwija listę przedmiotów do wyboru dla 
poszczególnego kierunku, z podziałem na lata studiów, semestry (ewentualnie z 
nazwiskami wykładowców i liczbą punktów ECTS). Nazwy przedmiotów są interaktywne. 
Wybranie (kliknięcie) nazwy przedmiotu rozwija sylabus tego przedmiotu. 

g. Link do strony "Programy studiów" powinien się znajdować we wszystkich miejscach, 
które mogą odwiedzić osoby zainteresowane programami studiów i sylabusami: portale 
studenta i pracownika, strona główna UG (zwłaszcza podstrona związana z rekrutacją). 
Link do strony z wydziałowymi programami studiów powinien się znajdować na stronie 
każdego wydziału, zwłaszcza na podstronach "Informacje dla studentów" oraz 
"Rekrutacja". 

h. Zespół zdecydowanie negatywnie opiniuje prezentację sylabusów w postaci prostej listy 
przedmiotów, bez ich hierarchizacji i organizacji.  

 
Pkt. 8.1. 
Wszyscy, jak w pkt. 7.1. 
 
Pkt. 8.2. 
Tak jak w pkt. 8.2. 
 
B. Dokument "Zagadnienia sylabusów wymagające dalszych ustaleń. Moduł SYLABUS 
Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST". 
 
Pkt. I. 2. 
WZZJK jest zdecydowanie przeciwny uszczegółowianiu w sylabusach informacji 
dotyczących liczby punktów ECTS. WZZJK jednocześnie rekomenduje, aby na wydziałach 
istniał dokument, w którym jasno i przejrzyście zostanie przedstawiony sposób obliczania 
punktów ECTS dla przedmiotu. 
 
Pkt. I. 3. 
Oczywiście TAK. Pole "kontakt" powinno umożliwiać wprowadzenie dowolnego zapisu, 
również nazwiska osoby kontaktowej w przypadku, gdy sylabus ma wielu autorów 
(przedmiot jest prowadzony przez wiele osób". 
 
Pkt. I.4. 
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Oczywiście TAK. Nazwiska koordynatorów wydziałowych nie stanowią żadnej tajemnicy. 
 
Pkt. II. 
Zdecydowanie NIE, p. uwaga do pkt. I.2. 
 
C. Sylabus przedmiotu "Geologia morza" 
 
1. WZZJK negatywnie ocenia uszczegółowianie w sylabusie informacji nt. liczby punktów 

ECTS (rubryka "Nakład pracy studenta/Liczba punktów ECTS"), p. uwagi do pkt. B. I.2 
 
2. WZZJK negatywnie ocenia uszczegółowianie w sylabusie informacji nt. sposobu 

weryfikacji osiągnięć poszczególnych efektów kształcenia, gdyż: 
 a. nie widzi większego sensu wielokrotnego powtarzania w rubryce "Sposób 

weryfikacji" sformułowania "egzamin pisemny i kolokwium", natomiast rekomenduje 
aby na wydziałach istniały dokumenty w których zostaną przedstawione zasady 
weryfikacji efektów w poszzczególnych kategoriach (wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

 b. widzi zasadniczą trudność w weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji 
społecznych i uważa za niewłaściwe uszczegółowienie sposobu weryfikacji efektów w 
jednej kategorii (wiedza i umiejętności) z pominięciem innej kategorii (kompetencje 
społeczne). 

 
WZZJK nie zajął stanowiska w stosunku do pozostałych punktów dokumentów, nie czując się 
kompetentnym w tych sprawach. 
 
Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
na Wydziale Chemii UG 
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. ndzw. UG 
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Załącznik 2 
Zestawienie arkuszy hospitacyjnych – Wydział Chemii 

 
L.p. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 Uwagi 

1 Katedra Chemii Organicznej  
Prof. Andrzej Wiśniewski 

2    

2 Katedra Biotechnologii 
Prof. P. Skowron 

 4   

3 Zakład Chemii Kwantowej 
Prof. Piotr Skurski 

 5   

4 Pracownia Biotechnologii 
Molekularnej Środowiska 
Prof. P. Skowron 

  4  

5 Zakład Chemii Cukrów 
Prof. Janusz Madaj 

  4  

6 Katedra Chemii Organicznej 
Zakład Chemii Cukrów 
Prof. Adam Prahl 

  4  

7 Zakład Teoretycznej Chemii 
Fizycznej 
Prof. Janusz Rak 

  2  

8 Zakład Chemii Związków 
Biologicznie Czynnych 
Prof. Piotr Rekowski 

  4  

9 Katedra Chemii Ogólnej i 
Nieorganicznej 
Prof. Lech Chmurzyński 

  3  

10 Katedra Chemii Bioorganicznej 
Prof. Krzysztof Rolka 

  3  

11 Zakład Inżynierii Środowiska 
Dr Irena Bojanowska 

  3  

12 Katedra Chemii Medycznej 
Prof. Andrzej Wiśniewski 

  6  

13 Zakład Analizy Środowiska 
Prof. Piotr Stepnowski 

  9  

 Razem: 2 9 42  
Zestawiła: dr Grazyna Wawrzyniak 23.10.2012 

 


