Protokół
posiedzenia Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Chemii
w dniu 4 czerwca 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. Stan zaawansowania prac nad dokumentacją kierunków studiów prowadzonych przez
Wydział Chemii, zgodną z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji.
2. Przebieg ankietowania i hospitacji w semestrze letnim.

Ad. 1. Stan zaawansowania prac nad dokumentacją kierunków studiów prowadzonych
przez Wydział Chemii, zgodną z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Przewodniczący, prof. Kwiatkowski, krótko omówił dalszy postęp prac nad
dokumentacją kierunków studiów zgodną z zasadami KRK:
Dokumenty "Informacje ogólne", "Kierunkowe efekty kształcenia" oraz "Plan
studiów" dla studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków CHEMIA i OCHRONA
ŚRODOWISKA oraz studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku OCHRONA
ŚRODOWISKA zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Chemii na posiedzeniu w
kwietniu. Dokumentacja dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA została zatwierdzona
również przez Radę Wydziału Biologii i Radę Wydziału Oceanografii i Geografii. Senat
UG zatwierdził dokumentację 31 maja 2012 r.
Dokumenty "Informacje ogólne", "Kierunkowe efekty kształcenia" oraz "Plan
studiów" dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku AGOCHEMIA zostały
zatwierdzone na majowym posiedzeniu Rady Wydziału Chemii, zostały również
zatwierdzone przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy.
Dokumenty zostały przedłożone Senatowi UG do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu
28 czerwca 2012 r. i Senatowi UTP, który zatwierdzi je również w czerwcu.
Dokument "Macierz krzyżykowa" dla wszystkich kierunków jest gotowa i
zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału Chemii w dniu 27 czerwca 2012 r.
Trwają prace nad sylabusami. Sylabusy pojawiły się w formie jeszcze
niekompletnej w portalu pracownika. Pracownicy uzupełnią je do 15 czerwca.
Administratorzy sylabusów wygenerują je w formie pdf i przedstawią Radzie Wydziału
Chemii do zatwierdzenia w dniu 27 czerwca 2012 r.
Dr Romanowski zapytał, czy to już koniec nad wdrażaniem KRK na Wydziale. Prof.
Kwiatkowski odpowiedział, że jeżeli idzie o dokumentację to tak, natomiast z
wdrożeniem czeka nas jeszcze wiele pracy.
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Ad. 2. Przebieg ankietowania i hospitacji w semestrze letnim.
Dr Szafranek poinformowała zebranych, że w semestrze letnim oceniono 15 zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez 14 nauczycieli akademickich. W opinii zebranych,
liczba ta była zbyt niska w porównaniu z semestrem zimowym. W toku dyskusji ustalono,
że w przyszłym roku akademickim trzeba będzie zwrócić uwagę na większą
równomierność oceny w trakcie obu semestrów. Prof. Kwiatkowski podsumował, że do
skromnego zakresu ankietowania w semestrze letnim przyczyniło się z pewnością
skupienie głównego wysiłku na przygotowaniu dokumentacji KRK.
Dr Wawrzyniak stwierdziła, że w semestrze letnim przeprowadzono znacznie więcej
hospitacji niż w semestrze zimowym. Łącznie przeprowadzono hospitacje 39 zajęć
prowadzonych przez 37 nauczycieli akademickich. Prof. Kwiatkowski wyraził
zadowolenie osiągniętym wzrostem, komentując jednocześnie, że na każdym posiedzeniu
Rady Wydziału przypominał zebranym o tym obowiązku umieszczając odpowiedni slajd
w punkcie "Sprawy różne".
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