
Wydział CHEMII UG 

Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

w dniu 16 stycznia 2017 r. 

w składzie: 

1. prof. dr hab. Marek Kwiatkowski – przewodniczący Zespołu 

2. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG - Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju 

3. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń 

4. dr Małgorzata Czaja 

5. dr Małgorzata Czerwicka 

6. dr Izabela Małuch 

7. mgr Anna Wiśniewska – przedstawiciel administracji 

8. mgr Alicja Kawecka – przedstawiciel doktorantów 

 

Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione następujące zagadnienia: 

1. Badanie losów absolwentów. 

2. Omówienie planu zadań projakościowych WZZJK. 

3. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 

Ad 1. Badanie losów absolwentów 

 

Przewodniczący Zespołu prof. Marek Kwiatkowski poinformował członków Zespołu o 

przeprowadzeniu ankiet dotyczących badania losów absolwentów, które miało miejsce 

podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Zebranych zostało 29 ankiet 

a o ich opracowanie został poproszony dr Waldemar Nowicki. 

  

Ad 2. Omówienie planu zadań projakościowych WZZJK 
 

Przewodniczący Zespołu przekazał Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Beacie 

Grobelnej, prof. UG, która poinformowała pozostałych członków Zespołu o obowiązku 

organizowania spotkań WZZJK ze studentami oraz doktorantami, który wynika z Zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93/R/16 z dnia 6 października 2026 roku w sprawie 

zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Uniwersytecie Gdańskim. W związku z powyższym wywiązała się dyskusja na temat 

uczestnictwa studentów oraz doktorantów w takich spotkaniach: Czy powinni być obecni 

wszyscy, czy też wybrani przedstawiciele (np. starości, przedstawiciele kół naukowych)? Pani 



Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Beata Grobelna podtrzymała swoja propozycję z 

ostatniego spotkania WZZJK aby spotkania takie odbyły się pod koniec marca. Dokładny 

termin zostanie wyznaczony po zapoznaniu się z planem zajęć na semestr letni. 

Przewodniczący Zespołu prof. Kwiatkowski przedstawił kolejne zadania dla członków 

WZZJK, do których należą: przeprowadzanie ankiet wśród studentów (forma elektroniczna), 

badanie losów absolwentów, przeprowadzenie ankiety oceny pracy Dziekanatu (forma 

papierowa). Następnie prof. Kwiatkowski rozpoczął dyskusję na temat odpowiedniej zakładki 

internetowej, za pomocą której studenci mogliby kontaktować się z WZZJK (odpowiedni 

formularz do zgłaszania problemów czy propozycji). Osobą odpowiedzialną za to zadanie jest 

dr Izabela Małuch. Przypomniał również o problemie związanym z opóźnieniami ze strony 

Ośrodka Informatycznego. 

 

Ad 7. Sprawy różne, wolne wnioski 
 

Przewodniczący Zespołu prof. Marek Kwiatkowski przedstawił problem zbyt krótkiej sesji 

zimowej, która została zaplanowana w bieżącym roku akademickim. Zwrócił uwagę, iż z 

jednej strony dotyczy on studentów, bo mają mało czasu na odpowiednie przygotowanie się 

do egzaminów, ale z drugiej również wykładowców, którzy w krótkim czasie mają do 

przeprowadzenia i sprawdzenia egzaminy dla czasami kilkuset osób. Dr Małgorzata 

Czerwicka wspomniała, że od bieżącego roku doszedł dodatkowy kierunek (Biznes 

Chemiczny), dla którego zgodnie z Zarządzeniem Dziekana powinna zostać przeprowadzona 

ocena sposobu weryfikacji efektów kształcenia realizowanych przedmiotów a do tej pory 

powołane były jedynie dwie komisje: jedna dla kierunku Chemia a druga dla kierunku 

Ochrony Środowiska. Prof. Kwiatkowski zaproponował aby obowiązki te przejęła komisja 

wyznaczona dla kierunku Ochrona Środowiska (dr Małgorzata Czerwicka oraz przedstawiciel 

studentów w WZJJK). Swoją propozycję uzasadnił tym, że na kierunku Ochrona Środowiska 

realizowane są wyłącznie zajęcia dla studentów I stopnia. W związku z powyższym 

zaproponował również aby przeprowadzić ocenę dla 2 przedmiotów z kierunku Biznes 

Chemiczny oraz 6 przedmiotów dla kierunku Ochrona Środowiska. Przypomniał również, że 

na wniosek Dziekana dodatkowo przeprowadzana jest także taka ankieta w przypadku osób, 

które uzyskały negatywną ocenę ich pracy. 

 

 

Protokołowała Małgorzata Czerwicka 


