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Gdańsk, 31 marca 2012 r.
WNIOSKI
z analizy raportu z drugiej edycji badań "Pierwszy kontakt z uczelnią" 2011/12.
Po otrzymaniu raportu z drugiej edycji badań "Pierwszy kontakt z uczelnią" 2011/12, treść raportu skierowałem
do członków Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości kształcenia, z prośbą o jego analizę. W dniu 6 lutego
2012 r. spotkałem się z Zespołem w celu przedyskutowania wniosków płynących z analizy raportu. W toku dyskusji,
uzgodniono następujące wnioski:
1. Skoro nadal jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat studiów na kierunkach prowadzonych przez
Wydział Chemii jest internetowa strona Wydziału, należy systematycznie doskonalić architekturę tej strony w taki
sposób, aby ułatwić kandydatom dotarcie do poszukiwanych przez nich informacji. Zespół zwrócił uwagę, że w
nadchodzącym roku akademickim nadanie odpowiedniej struktury stronie internetowej będzie szczególnie
trudnym wyzwaniem ze względu na istotne nowości wchodzące w życie w roku akademickim 2012/13:
Wydział Chemii będzie prowadził dwa nowe rodzaje studiów: studia stacjonarne II stopnia na kierunku
OCHRONA ŚRODOWISKA i studia niestacjonarne II stopnia na tym kierunku; Wydział Chemii nie ma jeszcze
doświadczenia w prowadzeniu studiów niestacjonarnych
zgodnie z wymogami KRK, informacja dla kandydatów i studentów powinna być usystematyzowana również
pod kątem poszczególnych edycji
2. Zespół zwrócił uwagę na ogromną rolę, jaką odgrywa rekomendacja rodziny, znajomych i nauczycieli, wskazując
na potrzebę działań promujących Wydział wśród społeczności Województwa Pomorskiego. Podkreślił ważność
cyklicznych imprez promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez Wydział (udział w Targach Akademia i
Bałtyckim Festiwalu Nauki, Dzień Otwarty Wydziału Chemii) w bezpośrednim oddziaływaniu na kandydatów, jak
również w kształtowaniu opinii osób mających wpływ na dokonywane przez nich wybory (rodziny, znajomych i
nauczycieli).
3. Zespół nie potrafił wypracować jednoznacznego stanowiska względem oceny działalności Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, która uzyskała trzecią ocenę na uczelni pod względem "uogólnionej opinii studentów o jej
działaniu", natomiast dziewiątą pod względem "średniego wyniku modułu ankiety badającego opinie studentów
dotycząc pracy wydziałowych komisji rekrutacyjnych" i "średniej oceny aspektów działania wydziałowych komisji
egzaminacyjnych dokonanej przez studentów".
4. Zespół nie zajął stanowiska w kwestii szkoleń obowiązkowych, pozostawiając wnioski jednostkom prowadzącym
te szkolenia.
5. W kwestii oceny informacji o infrastrukturze UG, Zespół wskazał, że w związku z planowanym rozpoczęciem roku
akademickiego 2011/12 w nowym budynku Wydziału Chemii, sprawa informacji dotyczącej lokalizacji budynku,
rozmieszczenia sal dydaktycznych, itp. będzie miała duże znaczenie.
6. Zespół uznał za zadowalającą średnią ocenę aspektów procesu adaptacji na wydziale dokonanej przez studentów,
podkreślając że uzyskany wynik jest co prawda dopiero siódmy na uczelni, ale mało różni się od wyników
osiągniętych przez inne wydziały. Stosunkowo niski wynik w pozycji "plany" przyjął ze zrozumieniem,

argumentując, że wynika on z prowadzenia zajęć w budynku o dużych problemach lokalowych, w którym trudno o
ułożenie zadowalającego wszystkich planu. Sytuacja się z pewnością zmieni po przeprowadzce do nowego
budynku Wydziału.
7. Zespół nie odniósł się do informacji dotyczących właściwości strony internetowej UG, pozostawiając wnioski
administratorowi tej strony.
W wyniku spotkania, Zespół sformułował następujące rekomendacje:
1. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia podejmie działania zmierzające do nadania odpowiedniej przejrzystości
stronie internetowej Wydziału w świetle nowych wymagań.
2. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przedstawi wyniki oceny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
przewodniczącej tej Komisji, a następnie przeprowadzi z nią spotkanie, na którym zostaną one przedyskutowane.
3. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przedstawi wnioski Zespołu na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału
Chemii.
Zgodnie z rekomendacją Zespołu, przesłałem do przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wyniki oceny
pracy tej komisji, a następnie obyłem w dniu 13 lutego 2012 r. spotkanie z przewodniczącą, na którym
przedyskutowano wyniki oceny pracy tej Komisji. Podobnie jak Zespół, mieliśmy duże trudności z jednoznaczną
interpretacją tych wyników (p. wyżej). Tym niemniej, ponieważ godziny pracy komisji uzyskały najniższą ocenę,
zobowiązałem przewodniczącą do zmiany godzin pracy komisji w przyszłym roku w taki sposób, aby ułatwić
kandydatom kontakt z uczelnią (dyżury popołudniowe).
Wnioski ze spotkania z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawiłem na posiedzeniu
Rady Wydziału Chemii w dniu 22 lutego 2012 r.
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