Protokół
posiedzenia Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Chemii
w dniu 4 kwietnia 2012 r.
w składzie:
1. dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG – przewodniczący Zespołu, prodziekan ds.
studenckich i kształcenia
2. dr Grzegorz Romanowski
3. dr Grażyna Wawrzyniak
4. dr Beata Szafranek
5. dr Waldemar Nowicki
6. dr Małgorzata Czaja
Dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń była nieobecna na posiedzeniu, nieobecność
usprawiedliwiona.
Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Przygotowanie do opracowania dokumentacji kierunków studiów prowadzonych przez
Wydział Chemii zgodnie z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji.
2. Informacja nt. Modułu Kształcenia Nauczycieli
3. Informacja nt. analizy raportu z drugiej edycji badań "Pierwszy kontakt z uczelnią"
2011/12.

Ad. 1. Przygotowanie do opracowania dokumentacji kierunków studiów prowadzonych
przez Wydział Chemii zgodnie z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji.
Przewodniczący, prof. Kwiatkowski, krótko omówił dalszy postęp prac nad opisem
kierunków studiów w kategoriach KRK. Termin zakończenia prac nad dokumentacją 29
luty 2012 r. okazał się zbyt optymistyczny, jednak obecnie dokumentacja dla kierunków
CHEMIA i OCHRONA ŚRODOWISKA
jest w zasadzie gotowa i zostanie
przedstawiona na posiedzeniu UZZJKw dniu 10 kwietnia (o ile nie wydarzy się nic
nieprzewidzianego) i następnie na Radzie Wydziału w dniu 18 kwietnia 2012 r.
Natomiast prace nad dokumentacją dla kierunku AGROCHEMIA są opóźnione, przede
wszystkim ze względu na czasochłonne konsultacje z UTP w Bydgoszczy. Dr Czaja
zapytała, jak wygląda przygotowanie sylabusów wg. KRK. Prof. Kwiatkowski
odpowiedział, że wciąż nie ma ustaleń jak powinien ostatecznie taki sylabus wyglądać,
ale że dla kierunków już istniejących nie ma obowiązku przygotowania sylabusów do
zatwierdzenia przez Senat UG, co daje Wydziałowi więcej czasu na porządne
przygotowanie tych dokumentów.
Ad. 2. Informacja nt. Modułu Kształcenia Nauczycieli
Prof. Kwiatkowski poinformował zebranych, że zgodnie z rekomendacją zespołu
uzyskał zgodę na włączenie Modułu Kształcenia Nauczycielskiego do programu
kształcenia studiów II stopnia na kierunku CHEMIA w postaci odrębnego, opcjonalnego
bloku zajęć, obejmującego 420 godzin zajęć (w tym 150 godzin praktyk) i 25 punktów
ECTS. Zatem studenci, którzy wybiorą ten blok uzyskają w ciągu dwóch lat łącznie 145
pkt. ECTS. Ta propozycja musi jednak być jeszcze zatwierdzona przez Senat UG.
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Ad. 3. Informacja nt. analizy raportu z drugiej edycji badań "Pierwszy kontakt z
uczelnią" 2011/12.
Prof. Kwiatkowski poinformował członków Zespołu, że zgodnie z ustaleniami na
poprzednim posiedzeniu WZZJK:
Odbył rozmowę z przewodniczącą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dr
Dagmarą Jacewicz, w dniu 13 lutego 2012 r. W wyniku rozmowy ustalono, że godziny
pracy Komisji zostaną od przyszłego roku akademickiego zmienione w taki sposób, aby
ułatwić kandydatom kontakt z komisją również w godzinach popołudniowych.
Przedstawił wnioski i rekomendacje WZZJK w tej sprawie na posiedzeniu
Rady Wydziału w dniu 22 lutego 2012 r.
Przesłał dokument z wnioskami i rekomendacjami WZZJK (zał. 1 do
niniejszego raportu) do Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w
dniu 31 marca 2012 r.

Na zakończenie, prof. Kwiatkowski poprosił dr Szafranek i dr Wawrzyniak o
przygotowanie na następne posiedzenie WZZJK (planowane wstępnie na początek
czerwca 2012) krótkiej informacji nt. statystyki badań ankietowych i hospitacji w
semestrze letnim 2011/12.
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