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Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii UG
w roku akademickim 2013/14
W roku akademickim 2013/14 Zespół zajmował się następującymi ogólnymi zagadnieniami:
-

-

-

-

badaniem ankietowym studentów mającym na celu ocenę zajęć prowadzonych na Wydziale Chemii
nadzorowaniem przebiegu hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii
przygotowaniem raportu z oceny własnej 2012/13 dla Rady Wydziału Chemii (raport ten został dołączony do
ubiegłorocznego "Sprawozdania z działalności WZZJK w roku akademickim 2012/13") oraz przedstawieniem
go na listopadowym posiedzeniu Rady Wydziału (przewodniczący).
opracowaniem i analizą wyników sesji 2012/13, sformułowaniem wniosków, przygotowaniem pisemnego
raportu z przeprowadzonych badań (przekazanego Dziekanowi w dniu 12 grudnia 2013 r.) i jego prezentacją
na styczniowym posiedzeniu Rady Wydziału (przewodniczący), jak również analizą informacji zwrotnej
uzyskanej w wyniku dyskusji, która wywiązała się na tym posiedzeniu
opracowaniem i analizą wyników ankiet absolwentów kończących studia w latach 2012 i 2013 ,
sformułowaniem wniosków, przygotowaniem pisemnego raportu z przeprowadzonych badań (przekazanego
Dziekanowi w dniu 29 stycznia 2014 r.) i jego prezentacją na lutowym posiedzeniu Rady Wydziału
(przewodniczący)
okresowym przeglądem sylabusów kierunków prowadzonych przez Wydział Chemii, analizą uzyskanych
wyników i sformułowaniem zaleceń zmian w sylabusach skierowanych do prodziekana ds. studiów
analizą uwag krytycznych zawartych w raporcie PKA z akredytacji kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
uczestnictwem w pracach UZZJK (przewodniczący), analizą zagadnień poruszanych na posiedzeniach
Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcnia
innymi sprawami związanymi z jakością kształcenia na Wydziale

Zagadnienia te były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach WZZJK, których w roku akademickim 2013/14 było 5.
Szczegóły omawianych zagadnień zostały przedstawione w protokołach z posiedzeń, stanowiących załączniki do
niniejszego sprawozdania.
Efektem pracy WZZJK w roku 2013/14 było również przygotowanie "Sprawozdania z oceny własnej za rok
akademicki 2012/13 dla Rady Wydziału Chemii UG", przekazanego osobno Dziekanowi w dniu 21 października 2014
roku.
Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku działalności WZZJK w roku 2013/14 (sprawozdania, raporty, protokoły)
zostały podane do powszechnej znajomości poprzez ich publikację na wydziałowej stronie internetowej w zakładce
"Jakość kształcenia".

