Protokół
posiedzenia Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Chemii
w dniu 22 maja 2013r.
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w składzie:
dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG – przewodniczący Zespołu
dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr Waldemar Nowicki
dr Grzegorz Romanowski
dr Beata Szafranek
dr Grażyna Wawrzyniak
mgr Anna Wiśniewska – przedstawiciel administracji
mgr Dorota Uber – przedstawiciel doktorantów
Izabela Załuska – przedstawiciel studentów

Na posiedzeniu byli nieobecni dwaj członkowie Zespołu: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
i dr Małogrzata Czaja (nieobecność usprawiedliwiona).
Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Podsumowanie ankietowania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.
2. Informacja na temat hospitacji zajęć w roku akademickim 2012/13
Ad. 1. Podsumowanie ankietowania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.
Dr Beata Szafranek poinformowała zebranych, że akcja ankietowania studentów
jeszcze trwa i że oceniono ok. 30 zajęć. Zebrani uznali, że zakres ankietowania w semestrze
letnim jest wystarczający. Prof. Prahl zwrócił się do dr Szafranek z prośbą, czy możliwe by
było wcześniejsze opracowanie danych z badań, tak aby raport z oceny własnej Wydziału
można było przedstawić już na październikowej Radzie Wydziału, a nie na listopadowej, jak
to było w ubiegłym roku. Dr Szafranek zobowiązała się do wcześniejszego opracowania
danych, a prof. Kwiatkowski do ich przeanalizowania i wyciągnięcia wstępnych wniosków.

Ad. 2. Informacja na temat hospitacji zajęć w roku akademickim 2012/13

Dr Grażyna Wawrzyniak stwierdziła, że dotychczas wpłynęło ok. 70 wypełnionych
arkuszy hospitacji od kierowników katedr, zakładów i pracowni. Mgr Uber zapytała, ile zajęć
prowadzonych przez doktorantów było hospitowanych. Dr Wawrzyniak stwierdziła, że
zajęcia prowadzone przez co najmniej 10 doktorantów. Zebraniu uznali zakres hospitowania
w 2012/13 roku za wystarczający
Na zakończenie, głos zabrał dr Romanowski, który zapytał jakie są dalsze losy kierunku
BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA. Prof. Kwiatkowski odparł, że program
studiów na tym kierunku został już zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii i Radę
Wydziału Ekonomicznego, a dokumentacja skierowana do zatwierdzenia przez Senat UG.
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