Protokół
posiedzenia Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Chemii
w dniu 2 czerwca 2014 r.
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w składzie:
dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG – przewodniczący Zespołu
dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
dr Grzegorz Romanowski
dr Grażyna Wawrzyniak
dr Beata Szafranek
dr Waldemar Nowicki
mgr Anna Wiśniewska
Izabela Załuska – przedstawiciel studentów

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli również Prodziekan ds. Studiów dr hab. Mariusz
Makowski, prof. UG. Nieobecni byli członkowie Zespołu: dr Małgorzata Czaja oraz
przedstawiciel doktorantów mgr Dorota Uber (nieobecność usprawiedliwiona).
Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Przedstawienie uwag krytycznych zawartych w raporcie Polskiej Komisji
Akredytacyjnej dotyczącym przeprowadzonej na początku kwietnia akredytacji
kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.
2. Wstępne rezultaty badań ankietowych wśród studentów, przeprowadzonych w roku
akademickim 2013/14.
3. Wstępne rezultaty hospitacji zajęć przeprowadzonych w roku akademicki 2013/14.
Ad. 1. Przedstawienie uwag krytycznych zawartych w raporcie Polskiej Komisji
Akredytacyjnej dotyczącym przeprowadzonej na początku kwietnia akredytacji
kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
Punkt ten zreferował Prof. Makowski, przedstawiając najważniejsze uwagi krytyczne
zawarte w raporcie PKA. Przedstawił również propozycję działań naprawczych, którą
zamierzał przedstawić na posiedzeniu Rady Programowej OCHRONY ŚRODOWISKA w
dniu 4 czerwca 2014 r. Członkowie Zespołu pozytywnie zaopiniowali program
naprawczy. Prof. Kwiatkowski zwrócił uwagę, że część z tych uwag dotyczących
sylabusów, została już wcześniej sformułowana przez Zespół na posiedzeniu marcowym
jako rezultat analizy sylabusów. Prof. Makowski wyjaśnił, że akredytacja nastąpiła niemal
natychmiast po marcowym posiedzeniu Zespołu, jakiekolwiek zmiany w sylabusach były
więc niemożliwe.
Ad. 2. Wstępne rezultaty badań ankietowych wśród studentów, przeprowadzonych w
roku akademickim 2013/14.
Prof. Kwiatkowski zwrócił się do dr Szafranek z prośbą o informację na temat
przebiegu ankietowania w roku akademickim 2013/14. Dr Szafranek stwierdziła, że
zebrano ok. 700 ankiet oceniających zajęcia prowadzone przez ok. 30 nauczycieli
akademickich. Prof. Kwiatkowski wyraził zaniepokojenie niską liczbą ocenionych
nauczycieli akademickich, zwłaszcza że w ubiegłym roku była ona ponad dwukrotnie

wyższa. Dr Szafranek wyjaśniła, że spadek ten jest związany z obowiązkiem ankietowania
co dwa lata – skoro w ubiegłym roku oceniono większość pracowników, to w tym roku ta
liczba mogła być mniejsza. Tym niemniej członkowie Zespołu zgodzili się, że zakres
ankietowania w przyszłym roku akademickm należy rozszerzyć. Dr Szafranek zobowiązała
się do sporządzenia szczegółowego raportu z oceny do końca września 2014 r.
Ad.3. Wstępne rezultaty hospitacji zajęć przeprowadzonych w roku akademicki
2013/14.
Prof. Kwiatkowski poprosił o zreferowanie tego punktu dr Grażynę Wawrzyniak. Ze
wstępnych obliczeń wynika, że przeprowadzono hospitację grubo ponad 100 zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez ponad 80 nauczycieli akademickich, w tym przez
znaczącą liczbę doktorantów. Po raz pierwszy, w roku 2013/14 dziekan i prodziekani
Wydziału hospitowali zajęcia prowadzone przez prawie wszystkich (z wyjątkiem jednego)
kierowników katedr, realizując w ten sposób działanie naprawcze zalecane przez Zespół w
raporcie oceny własnej 2012/13. Zespół uznał liczbę przeprowadzonych hospitacji za
satysfakcjonującą.

