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Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy z własnej inicjatywy dokonała oceny instytucjonalnej na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu 

Gdańskiego. Spełnienie wymogów przeprowadzenia ww. oceny określonych w art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) nastąpiło w wyniku dokonania oceny programowej na kierunku „chemia” i 

„ochrona środowiska”. 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 
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Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą oceny PKA. Natomiast raport Zespołu Oceniającego 

został opracowany na podstawie: przedłożonego przez Uczelnię raportu samooceny, a także przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, 

wizytacji zaplecza naukowo-dydaktycznego, jak również spotkań i rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału oraz pozostałymi 

interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 

Załącznik nr 1. Podstawa prawna wizytacji  

Załącznik nr 2. Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu 

oceniającego.



 3 

 

1. Strategia określona przez jednostkę
1
. 

 

1) Strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją i strategią uczelni oraz uwzględnia politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia. 

Uniwersytet Gdański UG jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Obecnie studiuje na nim ponad trzydzieści tysięcy studentów, 

doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc ośmiuset pracowników naukowych. UG jest uczelnią 

publiczną, w pełni autonomiczną, kierowaną przez organa jednoosobowe  

i kolegialne pochodzące z wyboru. W skład UG wchodzi 11 wydziałów posiadających pełne prawa akademickie. W 2013 roku sześć z nich 

uzyskało kategorię naukową A, przyznaną przez MNiSW. Proces kształcenia obejmuje studia wyższe, doktoranckie i podyplomowe.  

W roku akademickim 2014/2015 kandydat na studia wyższe miał do wyboru 69 kierunków studiów w zakresie ponad 200 specjalności. UG ma 

sformułowaną misję oraz strategię rozwoju, w której określone zostały obszary i cele strategiczne. 

Strategia Uniwersytetu Gdańskiego uchwalona przez Senat UG w 2010 roku czerpie inspirację z idei formułowanych w pracach nad narodową 

strategią nauki, zaleceń polityki naukowobadawczej Unii Europejskiej, Programów Operacyjnych oraz z rządowego raportu Polska 2030. 

Kierunki rozwoju UG są komplementarne ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz z pomorskimi inicjatywami bazującymi na 

potencjale naukowym, takimi jak tworzenie regionalnych klastrów, czy kampanie promujące przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność. 

Wydział ma sformułowaną misję oraz obszary i cele strategiczne, ujęte w postaci dokumentu przyjętego przez Radę Wydziału Chemii UG pod 

nazwą „Strategia Rozwoju Wydziału Chemii UG do roku 2020”. Wydział Chemii w pełni wdraża misję UG w zakresie kształcenia kadr 

wyposażonych w umiejętności i kompetencje niezbędne dla nowoczesnego przemysłu  

i gospodarki opartej na wiedzy. Odpowiadając na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwijana jest współpraca z 

najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, a absolwenci Wydziału są wysoko cenionymi specjalistami 

zarówno w kraju jak i za granicą. Wydział realizuje Proces Boloński prowadząc studia na wszystkich stopniach kształcenia. Wydział ma pełne 

uprawnienia akademickie w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie 

nauk chemicznych w dyscyplinie ochrona środowiska (dotychczas jako jedyny w Polsce) oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie 

biochemia (dotychczas jako jedyny spośród uczelni wyższych w Polsce). 

W zakresie nauk chemicznych od wielu lat Wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu MNiSW (w roku 2013 uzyskał Kategorię A, w 

latach poprzednich zawsze był klasyfikowany w Kategorii I). Akredytowane kierunki na Wydziale uzyskują również wysokie oceny 

Państwowej, Polskiej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network ECTN w zakresie 

akredytacji programowej, akredytacji laboratoriów studenckich czy europejskich certyfikatów Eurobachelor  

                                                           

1
 Punkty 1 – 8 wraz z podpunktami odpowiadają kryteriom określonym w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
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i Euromaster. Wysoka pozycja naukowa i edukacyjna są ściśle związane z dbałością  

o najwyższą jakość kształcenia, co jest jednym z priorytetów Wydziału. 
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2) Jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, zwane dalej „studiami”, 

spójną z jej celami strategicznymi. 

W nawiązaniu do ,,Strategii rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020”, przyjętej na posiedzeniu Senatu w dn. 25.02.2010r. (Uchwała 

25S/10 z dn. 25.02.2010r.), Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego opracował ,,Strategię Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego do roku 2020”. Strategia ta obejmuje utrzymanie kształcenia na studiach doktoranckich zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji 

oraz rozwój studiów z chemii i biochemii oraz uruchomienie studiów z chemii i ochrony środowiska (studia niestacjonarne uruchomiono w roku 

akademickim 2014/2015). Dokument ten uwzględnia także intensyfikację współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

oraz rozwój mechanizmów zapewniających wysoką jakość i efektywność kształcenia na studiach III stopnia. Ponadto inicjowanie i wspieranie 

zaangażowania doktorantów w projekty badawcze, także interdyscyplinarne, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury (nowe obiekty i 

zaplecze aparaturowe) oraz wspieranie pozyskiwania środków na badania z budżetu państwa, otoczenia gospodarczego i programów 

międzynarodowych wpłynie niewątpliwie pozytywnie na jakość kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale.  

W Strategii Rozwoju poruszono również tematykę intensyfikacji krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez m.in. działania 

informacyjne, zwiększanie oferty i umożliwianie wymian naukowo-badawczych z innymi uczelniami i podmiotami badawczymi, poszerzenie 

oferty edukacyjnej w języku angielskim, odpowiednie wsparcie finansowe, uczestnictwo w programach unijnych oraz wspólne prowadzenie 

studiów doktoranckich w ramach krajowych i międzynarodowych sieci międzyuczelnianych lub z udziałem zewnętrznych podmiotów 

badawczych.  

Ponadto Wydział Chemii przyjął Politykę Jakości, uwzględniającą doskonalenie jakości kształcenia na studiach doktoranckich, rozwijanie 

systemu wsparcia dla doktorantów oraz utrzymanie warunków kształcenia uczestników studiów III stopnia na najwyższym poziomie.  

Koncepcja kształcenia na Wydziale wpisuje się w pełni w uchwaloną strategię. Dotyczy to m.in. takich celów i działań określonych w strategii 

jak: 

 promowanie internacjonalizacji, 

 dbałość o jakość kształcenia, 

 promowanie możliwości edukacyjnych, 

 poszerzenie zakresu uprawnień do nadawania stopni naukowych, 

 rozwój infrastruktury naukowo-badawczej. 

Spójność koncepcji kształcenia na Wydziale z jego celami strategicznymi zapewniana jest także poprzez: 

 pełne wdrożenie KRK, opracowanie i wdrożenie procedur regulujących proces dydaktyczny oraz efektywnie działające systemy oceny 

nauczycieli i zajęć przez studentów, hospitację zajęć, a także ocenę procesu dydaktycznego przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 
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 polepszanie jakości kształcenia dzięki efektywnemu wdrożeniu Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

 utrzymanie wysokiej sprawności studiów doktoranckich, 

 zwiększanie udziału samodzielnych pracowników naukowych w kadrze naukowo-dydaktycznej Wydziału (obecnie wynosi ona 39%), 

 stymulowanie rozwoju badań poprzez nowe, projakościowe schematy finansowania  

z funduszy na utrzymanie potencjału badawczego. 

3) Jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, uwzględniając znaczenie jakości kształcenia. 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego identyfikuje swoją rolę jako jedyna jednostka w województwach pomorskim oraz warmińsko-

mazurskim kształcąca wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby regionalnego rynku pracy: 

 dla przedsiębiorstw farmaceutycznych i kosmetycznych, jednej z najsilniejszych branż gospodarczych w regionie pomorskim, 

 dla sektora petrochemicznego reprezentowanego przez głównego potentata przemysłowego w regionie – firmę Lotos,  

 dla laboratoriów badawczo-rozwojowych, analitycznych, w których wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura badawczo-

pomiarowa,  

 dla innych przedsiębiorstw o chemicznym profilu produkcji, w tym branży rolno-spożywczej i agrochemicznej,   

 dla szkolnictwa wszystkich szczebli dostarczając na rynek pracy wszechstronnie wykwalifikowanych nauczycieli chemii 

 dla przedsiębiorstw wszystkich branż, urzędów i instytucji samorządu terytorialnego dostarczając na rynek pracy wszechstronnie 

wykwalifikowanych specjalistów  

z zakresu ochrony środowiska  

Wydział Chemii UG identyfikuje swoją rolę również jako instytucja, która: 

 wnosi znaczący udział w badania naukowe w szeroko pojętej dziedzinie nauk chemicznych i nauk o ochronie środowiska, 

 kształci kadrę akademicką niezbędną do prowadzenia powyższych badań 

 naukowych (doktoraty, habilitacje, profesury), a także do prowadzenia kształcenia  

w zakresie chemii i ochrony środowiska na poziomie akademickim, 

 stanowi regionalne centrum badawcze, bogato wyposażone w nowoczesną 

 aparaturę, umożliwiających wykonywanie specjalistycznych badań na potrzeby 

 regionu,  

 pełni wiodącą rolę w popularyzacji nauk ścisłych, a w szczególności chemii i ochrony środowiska, wśród społeczności regionu 

(uczniowie szkół, ludzie dorośli, seniorzy). 

Wydział Chemii UG, rozumiejąc doniosłość znaczenia swojej roli, wdrożył system zapewniania jakości kształcenia umożliwiający nieustanne 

doskonalenie programów kształcenia w ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (otoczeniem gospodarczym, szkołami, instytucjami 
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publicznymi, i in.), a także wdraża nowe kierunki kształcenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem otoczenia gospodarczego regionu 

pomorskiego. Wydział stosuje bogaty zestaw różnorodnych narzędzi wielostronnie monitorujących jakość kształcenia i wdrożył skuteczne 

procedury działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych. Wydział wykorzystuje doświadczenia zdobywane wskutek swojej 

wielostronnej działalności w dalszym rozwoju i doskonaleniu systemu jakości. Rozumiejąc znaczenie jakości jako kluczowe dla swojej funkcji, 

Wydział rozszerza system zapewniania jakości na inne obszary swojej działalności, nie tylko kształcenia. 

Wydział zajmuje wiodącą rolę na rynku edukacyjnym w Północnej Polsce w zakresie kształcenia specjalistów z zakresu chemii i ochrony 

środowiska. Jest dobrze rozpoznawalny w regionie jako jeden z najlepszych wydziałów największej pomorskiej uczelni - Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 

4) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej 

kultury jakości kształcenia. 

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia funkcjonuje na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 76/09 z dnia 26 

listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 49/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie składu Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań powołuje oraz ustala składy wskazanych Zespołów. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 80/R/12 z dnia 16 października 2012 roku ustala skład Uczelnianego Zespołu na okres kadencji 2012-2016. Istotne jest, z punktu 

widzenia oceny studenckiej, że w omawianym składzie znajduje się przedstawiciel studentów, który aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu.  

Zarządzeniem Dziekana nr 3/2012 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

powołano i określono skład Wydziałowego Zespołu na okres kadencji 2012-2016, w którym znajduje się przedstawiciel studentów. Istotne jest, 

iż środowisko studenckie ma możliwość uczestnictwa w pracach Zespołu oraz partnerskiej rozmowy z pozostałymi członkami. Przedstawiciele 

studentów wskazali, że otrzymują informacje dotyczące planowanych spotkań Zespołu oraz mają możliwość zapoznania się z pełną 

dokumentacją dotyczącą działań projakościowych prowadzonych na Wydziale. 

Pozytywnie należy ocenić uczestnictwo przedstawicieli studentów w Radach Programowych dla kierunków chemia oraz ochrona środowiska, 

zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku. Przedstawiciele studentów (wskazani przez Samorząd Studentów) mają 

możliwość uczestnictwa w tworzeniu oraz opiniowaniu planów  

i programów kształcenia. Władze wizytowanego Wydziału, podczas spotkania z Zespołem Oceniając PKA, podkreśliły duże zaangażowanie i 

aktywność studentów w pracach poszczególnych Rad Programowych. Jedną z inicjatyw studenckich była analiza przedmiotów (w aspekcie 

programów), które sprawiały najwięcej trudności wśród społeczności studenckiej. 
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Strategia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020, będąca załącznikiem do uchwały Senatu nr 25S/10 ze zmianami w skrócie w punkcie 

9 pod nazwą „Umocnienie więzi uczelni z otoczeniem gospodarczym i społecznym Pomorza” odnosi się do szeroko ujętej współpracy niosącej 

obopólne korzyści w wymiarze intelektualnym, kulturowym, gospodarczym  

i społecznym. Jest to swoista deklaracja komunikacji niosącej potencjał w rozwój  

i promowanie nauki pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb instytucji Pomorza. Strategia rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego do roku 2020 powstała na bazie strategii UG dnia 25.02.2010 roku. Podobnej konstrukcji słownej punkt 9 pod nazwą „Więzi z 

otoczeniem gospodarczo społecznym Pomorza” w sposób deklaratywny ujmuje więzi Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi. Wymienione 

dokumenty swoimi zapisami w zakresie więzi z gospodarką są spójne choć bardzo ogólne. Wizytowana jednostka od roku 2010 współpracuje z 

Radą Konsultacyjną powołaną uchwałą Rady Wydziału Chemii nr 20/09 z dnia 16.12.2009 roku przywiązując do niej dużą wagę. W skład Rady 

wchodzą przedstawiciele pracodawców stanowiących naturalne zaplecze gospodarcze także oferujące nowe miejsca dla absolwentów. Wśród 26 

członków (skład Rady dostarczono w trakcie wizytacji) o zróżnicowanym potencjale gospodarczym przewijają się znane marki jak: Oceanic 

S.A., Dr. Oetker Polska Sp. Z o.o., Gdańska Stocznia Remontowa, Grupa Lotos, Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków. 

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Radą jest pełnomocnik powołany przez Dziekana. Główną ideą powołania Rady deklarowaną przez 

Wydział jest pozyskiwanie uwag, opinii oraz propozycji modyfikacji programów kształcenia podnoszące konkurencyjność absolwenta na rynku 

pracy. Nie bez znaczenia są także kompetencje społeczne coraz częściej wnoszone przez pracodawców dostosowujące absolwenta do pracy w 

zespołach oraz do potrzeb specyfiki regionalnego rynku pracy. Spotkania Rady odbywają się cyklicznie raz do roku. Zespół Oceniający zapoznał 

się ze sprawozdaniami z odbytych spotkań Rady Konsultacyjnej kolejno w dniach: 07.06.2010, 06.06.2011, 04.06.2012, 06.11.2013, 26.11.2014. 

Z analizy prowadzonych dyskusji wyłoniły się głosy członków wpisujące się w aktualny nurt problemowy na styku dydaktyki i środowiska 

pracy. Dotyczyło to m.in.: 

 konfrontacji studenta z przemysłem w trakcie praktyk studenckich, 

 braku przełożenia wiedzy teoretycznej na oczekiwania przemysłu, 

 potrzeby wypracowania porozumienia w istniejącej przepaści pomiędzy przemysłem  

a nauką, 

 konieczności kształcenia studentów z zakresu komunikacji emocjonalnej  

i ukierunkowania przyszłego absolwenta na kreatywność. 

Część sprawozdań kończą wnioski uznawane przez Wydział. Udanym transferem proponowanych zagadnień do treści programowych na 

Wydziale Chemii są elementy wstępu do przedsiębiorczości oraz zagadnienia związane z komercjalizacją wyników badań. Władze uznają 

powyższe jako zgodność kierunkowych efektów kształcenia z efektami w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Współpraca jednostki z Radą 

Konsultacyjną otworzyła także nowe możliwości w zakresie rozszerzenia i zróżnicowania praktyk zawodowych dla studentów, wykonywania 

projektów dyplomowych i prac magisterskich o tematyce bezpośrednio dotyczącej rynku pracy. Realizację wspólnych prac magisterskich na 
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Wydziale we współpracy z otoczeniem gospodarczym oparto na odpowiednio prowadzonej procedurze rozpoczynającej się od zgłoszenia przez 

firmę listy z propozycjami tematów do Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów z Pracodawcami. Weryfikacja ze wskazaniem jednostki naukowej 

która merytorycznie jest w stanie podjąć tematykę oraz dobór pracowników do współpracy odbywa się poprzez zespół wydziałowy na zasadzie 

doboru odpowiednich kompetencji posiadanych przez pracowników naukowych. Dzięki utworzeniu Rady Konsultacyjnej a także dzięki 

różnorodności form współpracy z otoczeniem gospodarczym i administracją publiczną możliwości systematyki wykonywanych prac znacznie się 

poszerzyły. Obecnie realizowane są prace z następującymi podmiotami: Cerko Yang Digital Poland, Wojewódzka Stacja Epidemiologiczno-

Sanitarna, Firma Impuls, Lotos, Polpharma, Hamilton, Gdańska Stocznia Remontowa. 

Wśród dokumentacji przykładowych prac magisterskich swoje miejsce znajdują również tematy rozpraw doktorskich we współpracy z Komendą 

Wojewódzką Policji w Gdańsku, Neobiotics S.A. Szwecja, Strongbone AB Szwecja, czy firmą PHU Dytrych z Łodzi. Dowodzi to znacznej 

różnorodności prowadzonych prac. Inną procedurą wizytowana jednostka wdraża część wykładów dla studentów prowadzonych przez osoby z 

otoczenia gospodarczego. Dnia 4.03.2014 roku Rada Programowa kierunku Chemia zaproponowała aby rozwojem specjalności kierunkowych 

zajmowały się powiązane jednostki merytoryczne. Na tej bazie powstały cztery zespoły robocze dotyczące analityki i diagnostyki chemicznej, 

chemii kosmetyków, chemii żywności i chemii biomedycznej. Na kolejnym posiedzeniu Rady dnia 10.04.2014 roku zespół roboczy chemii 

kosmetyków zaproponował zwiększenie puli przedmiotów specjalistycznych i branżowych dla tej specjalności. Jednocześnie zaproponował aby 

część nowo planowanych przedmiotów prowadzone były przez wybranych  

a jednocześnie wybitnych przedstawicieli otoczenia gospodarczego. W tym duchu Pani Dyrektor działu badawczo-rozwojowego firmy Oceanic 

S.A. zaproponowano poprowadzenie kierunkowego przedmioty pod nazwą „Przemysł kosmetyczny w praktyce”. Przygotowany przez Panią 

Dyrektor sylabus przedstawiony także do wglądu w trakcie wizytacji zaakceptowała Rada Programowa a pierwsze zajęcia odbędą się w roku 

akademickim 2015/2016. Według przyjętej i wdrożonej procedury nawiązano dalszą współpracę z przedstawicielami firm analitycznych i z 

przemysłu spożywczego proponując zgłaszanie takiej oferty dla innych specjalności. Rozmowy o dalszej współpracy dotyczą Pana Bogusława 

Pilarskiego, właściciela firmy Cerko oraz Pana Macieja Stopy, który jest właścicielem firmy Bioanalytic. Podejmowane kroki wiązania 

informacji płynących bezpośrednio z firm prowadzących stałą produkcję w zaawansowanych technologiach do dydaktyki należy uznać za dobrą 

praktykę. Zespół Oceniający rekomenduje prowadzenie podobnych działań w zakresie rozszerzania kierunków kształcenia. Studenci Wydziału 

Chemii UG uczestniczą w zajęciach o charakterze praktycznym poza Wydziałem. Należą do nich wizyty studyjne gdzie rolę wykładowców 

przejmują przedstawiciele odwiedzanych podmiotów gospodarczych. Celem wizyt jest wzmocnienie potencjału wiedzy zawodowej przyszłych 

absolwentów. Są one inicjowane przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia o charakterze praktycznym. W roku 2013/2014/2015 

odbyły się następujące wizyty  

z jednoczesnym prowadzeniem wykładu przez interesariuszy zewnętrznych: 

 Browar Amber (3.12.2013 / 22 osoby oraz 17.12.2013 / 22 osoby), 

 Firma kosmetyczna Dermscan (11.06.2014 / 10 osób), 

 Rafineria Gdańska (20.06.2014 / 10 osób oraz 30.01.2015 / 11 osób). 
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Ostatnią wartą odnotowania formułą zawiązywania efektywnych relacji studenta z wybranymi zakładami jest Mentoring. Może on być 

traktowany jako narzędzie do osiągnięcia rozwoju zawodowego lub celu zawodowego. Harmonogram trwania opieki mentora (pracodawcy dla 2 

studentów) zakłada indywidualizację zainteresowań i oczekiwań studenta z jednoczesnym elementem dostosowania do zajęć dydaktycznych. Po 

przypisaniu do mentora, studenci ustalają terminy spotkań, wizyt w firmie oraz innych aktywności. Do udziału w mentoringu zgłosiły się 

następujące firmy: Bioanalytic Gdańsk, Chemical Research, Consulting  

& Production, Gdańsk, MedVentures, siedziba w Poznaniu, Lotos Gdańsk, Sanepid Pruszcz Gdański, Hydrolab Wiślina k. Gdańska, Cerko 

Gdynia, Impuls Gdańsk, Isotop Gdańsk. 

W programie bierze udział 15 studentów. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej 

na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)”. Przykładowy plan mentoringu obejmuje: 

 Wprowadzenie do charakterystyki firmy 

 Zapoznanie ze ścieżką zawodową mentora 

 Drogi rozwoju firmy 

 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 

 Wymagane kompetencje i umiejętności przy aplikacji o pracę 

 Zapoznanie z zakładem pracy. 

Współpraca ze środowiskiem pracy głównie przez opisane elementy uświadamia władzom Wydziału oraz pracownikom jak ważnym procesem 

jest kształtowanie wśród studentów umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań w pracy i odwrotnie przez 

przeprowadzone badania wśród pracodawców działających w radach np. Konsultacyjnej, podczas której wzrasta świadomość realnego wpływu 

środowiska interesariuszy zewnętrznych na rzecz szeroko ujętej jakości kształcenia. Należy zatem przyjąć że zastosowane rozwiązania na 

Wydziale w niedalekiej przyszłości wzmocnią relacje a co za tym idzie efekty kształcenia na rynek pracy. Interesariusze zewnętrzni 

współpracujący  

z wizytowaną jednostką mają przypisane role oraz w sposób systematyczny uczestniczą w formułowaniu i realizacji kultury jakości. Rozpoczęto 

wdrażać procedury które mogą być uznane jako dobre praktyki. Zespół Oceniający uznaje udział pracodawców w opisanym procesie za 

wyróżniający. 

 

Tabela nr 1. Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce (2014/2015) 

Forma kształcenia Liczba studentów 
Liczba uczestników studiów 

doktoranckich 

Liczba słuchaczy studiów 

podyplomowych 
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uczelni jednostki 
uczelni jednostki uczelni jednostki 

I st. II st. I st. II st. 

studia stacjonarne 11863 5866 547 296 1036 144 0 0 

studia niestacjonarne 2659 3094 0 12 483 6 1792 0 

RAZEM: 14522 8960 547 308 1519 150 1792 0 

 

  

Załącznik nr 3. Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego
2
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Wydział posiada strategię rozwoju zgodną z misją i strategią uczelni zorientowaną na zapewnianie wysokiej jakości kształcenia. Ponadto 

Wydział opracował i przedstawił Dokument prezentujący zgodność szczegółowych zapisów strategii rozwoju Wydziału Chemii UG w obszarze 

kształcenia z Misją i Strategią Uczelni zawierający określone przedziały czasowe realizacji poszczególnych zadań i odpowiedzialnych za ich 

wykonanie. 

2) W ,,Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020”oraz w przyjętej przez Wydział Polityce Jakości 

uwzględniono tematykę związaną z koncepcją kształcenia studentów i doktorantów. 

 

3) Wydział współpracuje z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym:  

z zakładami przemysłowymi, instytutami i innymi uczelniami, parkami technologicznymi oraz stowarzyszeniami i jednostkami samorządu 

terytorialnego. Współpraca badawcza ma na ogół charakter projektowy i nawiązywana jest w obrębie konsorcjów. Współpraca z praktyką 

gospodarczą to przede wszystkim prace zlecone, prace eksperckie oraz udział w projektach rozwojowych. Współpraca z jednostkami 

administracji publicznej zasadza się na uczestnictwie w przygotowaniu dokumentów strategicznych, doradztwie oraz udziale pracowników 

Wydziału w gremiach eksperckich. Ważną częścią tej współpracy jest aktywny udział Wydziału w kształtowaniu strategii regionu w zakresie 

nowej perspektywy wykorzystania środków europejskich.  

                                                           

2
 Według przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie. 
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Współpraca ze szkołami obejmuje praktyki, wykłady, zajęcia laboratoryjne, a także pomoc merytoryczna dla szkół. Wydział Chemii UG 

prowadzi ożywioną działalność edukacyjną i popularyzatorską. Na Wydziale podjęto inicjatywę prowadzenia warsztatów dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studenci Naukowego Koła Chemików organizują warsztaty dla dzieci wybitnie uzdolnionych, ale także 

odbywają wizyty w świetlicach szkolnych.  

 

4) W procesie kształtowania koncepcji kształcenia i modernizacji programów studiów  

(w tym jego profilu, celów, efektów oraz perspektyw rozwoju) aktywny udział biorą zarówno interesariusze wewnętrzni (pracownicy, studenci i 

doktoranci Wydziału) jak też zewnętrzni, tj. przedstawiciele pracodawców. Studenci biorą udział w określaniu koncepcji kształcenia głównie za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału oraz komisjach programowych. Program i plan kształcenia dla ocenianego kierunku 

jest opiniowany przez właściwy organ samorządu studenckiego. 

Interesariusze zewnętrzni współpracujący z wizytowaną jednostką mają przypisane role oraz w sposób systematyczny uczestniczą w 

formułowaniu i realizacji kultury jakości. Rozpoczęto wdrażać procedury, które mogą być uznane jako dobre praktyki. Zespół Oceniający uznaje 

udział pracodawców w opisanym procesie za wyróżniający. 

 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1) Struktura podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością jest przejrzysta i zapewnia udział pracowników, studentów, doktorantów, 

słuchaczy oraz interesariuszy zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia. 

Wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) funkcjonuje w ramach uczelnianego systemu zarządzania jakością, którego 

budowę zapoczątkowano w końcu lat 1990-ych. Założenia obecnego systemu zapewniania jakości opracowano w 2008 r.  

a stosowną uchwałę o jego wdrożeniu Senat UG podjął w 2009 r. Zarządzeniem Rektora nr 80/R/12 z dnia 16 października 2012 r. Powołano 

Uczelnianą Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia (UKZJK). Rektor określił ogólne wytyczne  dla dziekanów wydziałów w sprawie 

tworzenia wydziałowych regulacji dotyczących jakości kształcenia ( Załącznik nr 4 do  Zarządzenia nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego). Na podstawie lektury tego dokumentu można stwierdzić, że wydziały dysponują dużą swobodą w projektowaniu własnych 

systemów zapewniania jakości.  

 

Uczelnia niezwykle ambitnie formułuje cele strategiczne w zakresie jakości: „Kolejną dekadę rozwoju Uniwersytetu cechować będzie tworzenie 

nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem”; „kształcenie akademickie na światowym poziomie”.  Z 

rozmowy z Panią Prorektor wynikało, że w procesie dążenia do kultury jakości kluczowe znaczenie ma jakość kadry, prowadzony w uczelni 
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dialog oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Większość czasu poświęcanego na spotkaniach Kolegium Rektorskiego (w jego posiedzeniach 

uczestniczą dziekani) dotyczy jakości kształcenia.  

  

Podstawy nowoczesnego systemu zapewniania jakości na Wydziale Chemii zaczęto opracowywać w 2008 r. Rada Wydziału w 2012 r. przyjęła 

dokument opisujący Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) a także uchwałę prezentującą wydziałową politykę jakości. 

Problematyka jakości kształcenia eksponowana jest w „Strategii rozwoju Wydziału Chemii PG do roku 2020” oraz towarzyszących jej planach 

wykonawczych. Wydział deklaruje kształcenie zgodne z ideami Procesu Bolońskiego, zaleceniami UE oraz światowymi trendami w obszarze 

szkolnictwa wyższego. ZO sugeruje wyraźniejsze nawiązywanie w dokumentach konstytuujących WSZJK do Europejskich Standardów i 

Zaleceń ENQA (ESG).  

 

Wydziałowa polityka jakości obejmuje kilka kluczowych obszarów: kształcenie, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

rozwój kadr dydaktyczno-naukowych, zapewnianie warunków kształcenia, doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością, 

współpraca międzynarodowa. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału nr 3/12 z dnia 12 września 2012 roku w zadaniach WSZJK wymienia się 

między innymi kształtowanie postaw projakościowych i budowanie kultury jakości, ocenę i doskonalenie jakości kształcenia, wzbogacanie oferty 

edukacyjnej, wspomaganie rozwoju kadry dydaktycznej, współpracę z przedsiębiorstwami i Radą Konsultacyjną, wspieranie działań na rzecz 

rozwoju infrastruktury, wdrażanie mechanizmów zwiększających mobilność studentów i pracowników, upowszechnianie informacji o WSZJK, 

badania karier zawodowych absolwentów. Zatem zarówno polityka jakości jak i system jej zapewniania są zgodne z ESG  

i kryteriami oceny PKA. 

 

W Raporcie Samooceny (RS) wymieniono ponad 30 osób i ciał kolegialnych wraz przypisanymi im zakresem kompetencji i odpowiedzialności 

uznanych za kluczowe dla systemu zapewniania jakości na Wydziale Chemii. Starannie określono także rolę organów jednoosobowych i 

kolektywnych w realizacji zadań związanych z wdrażaniem zadań opisanych w czterech głównych procedurach zarządzania jakością kształcenia. 

W strukturze organizacyjnej WSZJK centralne miejsce zajmuje Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK), który od 

roku 2011/2012 zastąpił pełnomocnika dziekana ds. zapewniania jakości. Jego głównym celem jest wspieranie i doskonalenie WSZJK. W skład 

jedenastoosobowego WZZJK wchodzą nauczyciele akademiccy, student, doktorant, przedstawiciel administracji, Prodziekan ds. Kształcenia 

i Rozwoju Kadry Naukowej, który sprawuje nadzór nad WSZJK. Warto zauważyć, że przewodniczący WZZJK, który jest jednocześnie 

kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki dysponuje doświadczeniem w kierowaniu przedsiębiorstwem przemysłowym co sprzyja 

profesjonalizacji systemu zarządzania jakością. Reprezentuje Wydział Chemii w UZZJK. WZZJK dysponuje własnym budżetem, co należy 

odnotować z aprobatą. 

 

Z analizy protokołów posiedzeń WZZJK wynika, że zespół spotyka się systematycznie. Jego członkowie zajmowali się przede wszystkim 

kwestiami związanymi z procesem kształcenia  
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i jego efektów, oceną jakości kadry dydaktycznej (ankiety studenckie i hospitacje), wynikami sesji oraz analizą losów absolwentów. W cyklu 

rocznym przygotowywane są sprawozdania zespołu z oceny własnej dla potrzeb Dziekana i Rady Wydziału. 

 

Oprócz tego zespołu ważne funkcje w systemie zapewniania jakości pełni Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki, Rady Programowe kierunków 

studiów, Komisja ds. Organizacji  

i Rozwoju, Komisja ds. Nauki, Komisja ds. Nagród i Wyróżnień, Wydziałowa Komisja Oceniająca. W strukturze organizacyjnej systemu jakości 

przewidziano także miejsce dla kilku pełnomocników Dziekana: Pełnomocnik ds. Współpracy z Pracodawcami, Pełnomocnik ds. Staży i 

Praktyk, Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Pełnomocnik ds. Nowych Kierunków Studiów, Pełnomocnik ds. Wymiany 

Zagranicznej Studentów i Doktorantów, Pełnomocnik ds. Współpracy ze Szkołami, Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału. Zakres ich kompetencji 

zdefiniowany został w odpowiednich zarządzeniach Dziekana. Na podstawie prowadzonych w czasie wizytacji rozmów Zespół Oceniający 

stwierdza, że współpraca wyżej wymienionych ciał akademickich układa się bardzo dobrze. Integracja działań współtworzących kompleksowy 

system zarządzania jakością we wszystkich obszarach funkcjonowania Wydziału dokonuje się na szczeblu Dziekana i Rady Wydziału. 

 

W rozwoju WSZJK uczestniczą aktywnie interesariusze. W Raporcie Samooceny wymieniono po 13 rodzajów interesariuszy wewnętrznych i 

interesariuszy zewnętrznych, którym przypisano konkretny zakres uczestnictwa w zarządzaniu jakością kształcenia. Wśród tych ostatnich RS 

wymienia między innymi Radę Konsultacyjną Wydziału, absolwentów, absolwentów szkół średnich, przedsiębiorstwa i firmy doradcze, różne 

organizacje zawodowe, instytucje oświatowe, inne uczelnie, organizacje pozarządowe, regionalne i branżowe media, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wydziały ds. gospodarki i ochrony środowiska w strukturach samorządowych, 

wizytujących profesorów. W 28 osobowym składzie Rady Konsultacyjnej powoływanej przez Dziekana znajdują się reprezentanci 

przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji sektora publicznego. Jej skład systematycznie zostaje poszerzany w ostatnich latach. Do jej zadań 

(uchwała Rady Wydziału z grudnia 2009 r.) należy między innymi opiniowanie strategii Wydziału, planów i programów studiów, inicjowanie 

nowych kierunków studiów, czynny udział w procesie kształcenia, pomoc w organizowaniu praktyk i staży zawodowych, inicjowanie 

współpracy Wydziału z biznesem i samorządem lokalnym. Z okazanej ZO dokumentacji wynika, że Rada Konsultacyjna spotykała się 

systematycznie, jej członkowie wypowiadali się o programie studiów, efektach kształcenia a ich sugestie uwzględniane były w korektach oferty 

edukacyjnej (wprowadzono nowe przedmioty). Realizując postulaty Rady Konsultacyjnej Wydział zatrudnił dodatkowych specjalistów. W 

trakcie jednego z posiedzeń Rady z jej członkami spotkał się Minister Pracy i Polityki Społecznej. W efektywnej współpracy z zewnętrznymi 

interesariuszami Dziekanowi pomagają czterej pełnomocnicy: Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami, Pełnomocnik Dziekana 

ds. Staży i Praktyk, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami, Pełnomocnik ds. Klubu Absolwenta. Zatem stworzono solidne 

podstawy instytucjonalne do systematycznej współpracy  

z otoczeniem. Jest to przykład dobrej praktyki godnej upowszechnienia w UG. 
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Podsumowując, można stwierdzić, że w polityce jakości, strukturze organizacyjnej systemu zapewniania jakości oraz faktycznych działaniach 

w ostatnich latach priorytetem jest jakość procesu kształcenia. ZO PKA z przyjemnością zauważył, że Dziekan i prodziekani mają klarowną 

wizję budowy kultury jakości, dużą determinację realizacji planu strategicznego, świadomość rozwijania dialogu z wszystkimi interesariuszami. 

Silne przywództwo w osobach dziekana i prodziekanów, zdolność rozpoznawania wyzwań w tym obszarze, a także świetnie rozwijana 

współpraca z pracodawcami to niewątpliwie atuty Wydziału Chemii, które gwarantują sprawną realizację strategicznych zadań w obszarze 

jakości.  

 

2) Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia mają charakter kompleksowy, przeciwdziałają powstawaniu zjawisk 

patologicznych i zapewniają weryfikację  

i ocenę efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia,  

a w szczególności umożliwiają: 

a) ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla prowadzonych przez jednostkę studiów 

 

Procedura oceny osiąganych efektów kształcenia opisana jest w kilku dokumentach (zob. rozdz. 8 i Załącznik 4): Regulaminie Studiów i 

Regulaminie Studiów uchwałach Senatu UG, uchwałach Rady Wydziału Chemii, zarządzeniach Rektora i Dziekana. Zgodnie treścią 

zarządzeniach Dziekana nr 13/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku wprowadzono obowiązek określenia sposobu weryfikacji efektów kształcenia i 

ich faktycznej weryfikacji zgodnie  

z zapisami w sylabusie oraz archiwizacji prac studentów przez okres 5 lat. W Regulaminach studiów znajdują się procedury charakteryzujące 

sposoby weryfikacji końcowych efektów kształcenia na studiach wszystkich stopni. Uchwałami Rady Wydziału określono zakres tematyczny 

egzaminów licencjackich, magisterskich oraz egzaminu doktorskiego  

z dyscypliny podstawowej. 

 

Wydział Chemii jest bardzo dobrze przygotowany od strony kadrowej do projektowania  

i weryfikacji efektów kształcenia. Zatrudnia bowiem profesorów mających zarówno doświadczenie krajowe jak i międzynarodowe w tym 

obszarze. Członkiem Rady Wydziału jest między innymi były przewodniczący RGSW, który koordynował prace związane  

z przygotowaniem i wdrożeniem ogólnopolskich minimów programowych, w tym także  

z chemii i ochrony środowiska. Jeden z profesorów jest członkiem zespołu ekspertów WHO ds. dioksyn, inny uczestniczy w pracach Prezydium 

Europejskiego Towarzystwa Peptydowego. Kilku nauczycieli ma doświadczenie zawodowe zdobyte w krajowym  

i zagranicznym biznesie. W opracowywaniu efektów kształcenia wykorzystano także doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji projektu 

Erasmusa, z udziałem uczelni  

z Norwegii, Niemiec i Rumunii a dotyczącego europejskich standardów kształcenia w ochronie środowiska. Spotkania ZO PKA z pracownikami, 

studentami, doktorantami potwierdziły sprawną adaptację programów studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Koordynacją 
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prac zajmowali się powołani w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za dydaktykę, koordynatorzy ds. KRK. Ich zadaniem było 

między innymi konsultowanie propozycji efektów kształcenia z nauczycielami akademickimi i WZZJK.  

 

Kierunkowe efekty kształcenia na studiach wszystkich stopni zatwierdzone zostały przez Senat a dla niestacjonarnych studiów doktoranckich 

przez Rektora UG. W roku 2013/2014 Wydział przygotował także zakładane efekty kształcenia dla studiów doktoranckich z Chemii i Biochemii 

oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich z Chemii i Ochrony Środowiska. Według Raportu Samooceny były to działania pionierskie, 

ponieważ nie zdefiniowano jeszcze efektów obszarowych dla studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie chemia. 

 

Zakładane dla danego przedmiotu efekty kształcenia są zapisane w sylabusach i dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie 

internetowej Wydziału. Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 13/2014 WZZJK powinien analizować corocznie sposób weryfikowania 

zakładanych efektów kształcenia dla 10 wybranych przedmiotów dla każdego kierunku studiów. Szczególnemu badaniu sposobu weryfikacji 

efektów kształcenia mają podlegać zajęcia nisko ocenione przez studentów lub hospitujących zajęcia. Informacja o wynikach tych badań jest 

włączana do rocznych sprawozdań WZZJK.  Zespół analizuje także prawidłowość sporządzania sylabusów pod kątem spójności zakładanych 

efektów z efektami kierunkowymi i generycznymi zapisanymi w KRK. W protokole z posiedzenia WZZJK z dnia 24 marca 2014 można znaleźć 

konkretne rekomendacje mające na celu usunięcie zauważonych usterek wynikających z dokonanego przeglądu sylabusów. Wskazane defekty 

zostały usunięte w kolejnej redakcji sylabusów. WZZJK analizuje także nowe metody weryfikacji efektów uczenia się. Na przykład na 

posiedzeniu styczniowym 2014 r. omawiano, na podstawie prezentacji zaproszonego gościa, niekonwencjonalne metody weryfikacji osiągania 

efektów kształcenia w naukach przyrodniczych (portfolio, gry, projekty, mini-konferencje, pantomima). Za godny upowszechnienia uznać należy 

sposób weryfikacji efektów uczenia się zrealizowanych w trakcie praktyki zawodowej, który wykorzystuje opinie pracodawców (zob. punkt 2c). 

Inną formą weryfikacji osiąganych efektów kształcenia jest analiza wyników sesji po każdym semestrze dokonywana przez WZZJK. 

Weryfikacja końcowych efektów kształcenia ma charakter wielowymiarowy i dokonuje się w kilku formach. Studenci ostatniego semestru 

studiów licencjackich mają zademonstrować efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w projekcie 

dyplomowym. Merytorycznym przygotowaniem do wykonania projektu jest seminarium dyplomowe. Studenci studiów I stopnia składają pracę 

licencjacką a II stopnia pracę magisterską ocenianą przez promotora i recenzenta. Wyróżniające się prace zgłaszane są do uczelnianych, 

regionalnych, krajowych i międzynarodowych konkursów i projektów. Dyplomanci zdają również ustny egzamin końcowy. Wydział dokonał 

modyfikacji listy pytań egzaminacyjnych zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez zespoły oceniające PKA przy okazji oceny programowej. 

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z kwietnia 2014 r. na egzaminach dyplomowych i magisterskich zadawane są trzy pytania: z projektu 

dyplomowego jaki realizował dyplomant, specjalności naukowej w ramach której wykonano projekt oraz wiedzy ogólnej. Przy ocenie 

końcowych efektów uczenia się demonstrowanych w pracach wykorzystywani są nauczyciele Wydziału Chemii, na studiach 

międzywydziałowych nauczyciele z innych wydziałów a przy pracach zamawianych przedstawiciele biznesu. Dziekan wprowadził obowiązek 

sprawdzania prac magisterskich w systemie antyplagiatowym. Każdego roku sprawdzeniu podlega co najmniej 10% prac wybranych przez 
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Dziekana. W praktyce jeszcze nie zidentyfikowano pracy którą można by zakwalifikować jako plagiat. Od nowego roku akademickiego 

wszystkie prace dyplomowe zostaną zweryfikowane w programie antyplagiatowym. 

 

Z uwagi na niedawno opracowane zakładane efekty kształcenia nie wszystkie wcześniej wymienione sposoby ich weryfikacji zostały już 

wdrożone. Takie działania planowane są w najbliższej przyszłości. Obecnie weryfikacja cząstkowych efektów kształcenia odbywa się  

w formie obligatoryjnego uczestnictwa w rocznych sesjach sprawozdawczych, sprawozdań rocznych, składanych kierownikowi studium 

doktoranckiego, wystąpieniach na zebraniach naukowych katedr, i pracowni, egzaminach doktorskich. Z uwagi na niewielką liczbę doktorantów, 

prawie indywidualny tryb pracy z doktorantami, istotne znaczenie ma monitorowanie zakładanych efektów kształcenia i postępy w pracy 

naukowej przez bezpośredniego opiekuna naukowego. Osiągane efekty kształcenia oceniane są również przez komisje konkursowe i 

stypendialne, a przede wszystkim recenzentów zgłaszanych artykułów do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Ich 

kompetencje dydaktyczne oceniają studenci w ankietach oraz hospitujący zajęcia prowadzone przez doktorantów. Na egzaminie doktorskim z 

dyscypliny podstawowej (uchwała RW z grudnia 2014 r.), jedno  

z pytań dotyczy problematyki rozprawy doktorskiej doktoranta, drugie specjalności naukowej w której przygotowywana jest dysertacja 

doktorska a trzecie z wiedzy ogólnej w dyscyplinie w której otwarty został przewód doktorski. Na wszystkich poziomach kształcenia pytania 

mają być zadawane w taki sposób, aby odpowiadający mógł zamanifestować nie tylko znajomość wiedzy, ale także umiejętności i kompetencje. 

 

ZO PKA wysoko ocenia omawiany tutaj system weryfikacji efektów kształcenia uznając go za kompleksowy. Jednocześnie poddaje pod 

rozwagę władzom Wydziału modyfikację ankiety studenckiej w kierunku wyeksponowania problematyki efektów uczenia się odnoszących się 

nie tylko do wiedzy, ale także umiejętności i kompetencji społecznych. ZO PKA został poinformowany przez Panią Prorektor, iż w najbliższym 

roku wykorzystana zostanie zmodyfikowana ankieta studencka, wzory sylabusów oraz system weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowano 

także nową procedurę uznawania efektów uczenia się zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego. Zachęcamy również do szerszego 

wykorzystywania ekspertów zewnętrznych w ocenie efektów uczenia się, np. w postaci zapraszania do recenzji prac dyplomowych lub 

wylosowanej próbki takich prac. 

 

 

b) udział pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu  i ocenie               efektów kształcenia 

 

Instytucjonalne ramy współpracy Wydziału z pracodawcami wprowadzone zostały Uchwałą Rady Wydziału Chemii UG nr 20/09 z dnia 16 

grudnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej oraz zapisami w Regulaminie studiów dotyczącymi praktyk i staży zawodowych. 

Ze strony Wydziału istotną rolę w tym obszarze pełnią wymienieni wcześniej pełnomocnicy a zwłaszcza Pełnomocnik Dziekana ds. nowych 

kierunków studiów. Jego zadaniem jest bowiem identyfikacja potrzeb rynku pracy, oczekiwań pracodawców w zakresie umiejętności i 

kompetencji. 
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Pracodawcy mogą wypowiadać się o zakładanych i zrealizowanych na rynku pracy efektach kształcenia na forum Rady Konsultacyjnej. Rada 

Konsultacyjna wypowiadała się o efektach kształcenia przy okazji wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Z okazanych protokołów 

posiedzeń Rady wynika, że prowadzony jest nieustanny dialog między jej członkami a kierownictwem Wydziału dotyczący stopnia realizacji 

efektów uczenia się, sygnalizowane są deficyty niektórych kompetencji absolwentów. Większość postulatów jest uwzględniana w korektach 

programowych. ZO PKA miał okazję przekonać się  

o autentycznym zainteresowaniu tą problematyką przez reprezentatywne grono pracodawców obecnych na spotkaniu z ZO. Wszyscy 

pracodawcy niezwykle wysoko ocenili kwalifikacje absolwentów WCH proponując także zwrócenie uwagi w procesie kształcenia na niektóre 

niedostatki. Współpraca Wydziału ze szkołami pozwala na zbieranie informacji o efektach kształcenia ujawnianych przez absolwentów 

wybierających zawód nauczyciela. 

 

Jedną z ciekawych form oceny nabywanych w trakcie studiów efektów uczenia się są ankiety wypełniane przez pracodawców u których 

organizowane są praktyki i staże zawodowe studentów i doktorantów. W ankiecie pracodawcy oceniają wiedzę, umiejętności  

i kompetencje społeczne praktykantów. Z kolei studenci w swojej ankiecie oceniają umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy w trakcie 

praktyki. W ankiecie oceniającej stażystów pracodawcy wypowiadają się między innymi o ich przygotowaniu teoretycznym  

i praktycznym, zaangażowaniu i motywacji do pracy, poziomie wykonania zadań, umiejętnościach komunikacyjnych, współpracy w zespole. 

Natomiast stażyści oceniają zgodność stażu z ich oczekiwaniami, przydatność dla rozwoju własnej kariery, opiekę merytoryczną ze strony 

pracodawcy, warunki odbywania stażu. Takie narzędzia pozwalają Wydziałowi niemal na bieżąco korygować zakładane efekty jak i programy 

studiów.  

Z przeglądu podsumowań ankiet stażowych wynika bardzo wysoka ocena przygotowania  

i osiąganych efektów uczenia się stażystów. Z pewnością służy temu doświadczenie praktyczne nauczycieli akademickich zdobyte w przeszłości 

a także ich udział w pracach wielu instytucji i przedsiębiorstw. 

 

W opinii Zespołu Oceniającego podstawy instytucjonalne a przede wszystkim rzeczywista współpraca z pracodawcami zasługują na uznanie, 

jako przykład dobrej praktyki. Sprzyja to lepszemu dopasowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i ułatwia start zawodowy 

absolwentów WCH. Zatem Wydział realizuje jeden z priorytetów europejskiej strategii szkolnictwa wyższego jakim jest wysoka zatrudnialność 

absolwentów uczelni. 

 

c) monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia na  rynku pracy 

Procedury monitorowania losów absolwentów uregulowane zostały w następujących dokumentach: Uchwale Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

nr 76/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; Uchwale RW nr 3/14 
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z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad funkcjonowania Klubu Absolwenta Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; Regulaminie 

funkcjonowania Biura Karier UG.  

 

Biuro Karier mające status agencji pośrednictwa pracy prowadzi badania losów absolwentów na szczeblu uczelni. Absolwenci wypełniają 

ankietę składającą się z 21 pytań. Odpowiedzi pozwalają ustalić status absolwenta na rynku pracy, formy zatrudnienia i zgodność  

z wykształceniem. Ankietowani mają też okazję do oceny skuteczności przekazywania efektów kształcenia. Zachowana jest anonimowość i 

dobrowolność uczestnictwa w badaniu. ZO PKA został poinformowany, że obecnie trwają prace nad dezagregacją wyników ostatniego badania 

na poziom poszczególnych wydziałów. Wydaje się, że w tej obszernej ankiecie zbyt dużo uwagi poświęcono problematyce pracy (ponad 11 

pytań) natomiast  

w mniejszym stopniu kwestiom kształcenia. Np. absolwenci nie są pytani, czy i ewentualnie jakich umiejętności, kompetencji brakuje im na 

rynku pracy, co było najsilniejszą stroną a co najsłabszą programu studiów. UZZJK przygotowuje nową ankietę, która ma być wykorzystana w 

nowym roku akademickim. W badaniach losów absolwentów Biuro Karier wykorzystuje również dane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

Niezależnie od badania ogólnouczelnianego Wydział Chemii wprowadza własne metody pozyskiwania wiedzy o swoich absolwentach. 

Absolwenci odbierający dyplom ukończenia studiów wypełniają ankietę w której odpowiadają na 10 pytań, w tym dotyczących poziomu 

studiów, niedostatecznie uwzględnionej w programie wiedzy, najmocniejszych stron Wydziału, poziomu przekazywanej wiedzy i jej 

adekwatności do potrzeb rynku pracy  

i oczekiwań pracodawców, miejsca pracy i wykonywanego zawodu. Według raportu WZZJK z dnia 29 stycznia 2014 w badaniu ankietowym 

obejmującym absolwentów z lat 2012 i 2013 wzięło udział 67 absolwentów uczestniczących w uroczystości rozdania dyplomów. Ponad 90% 

absolwentów oceniło jakość przekazywanej wiedzy i ogólny poziom studiów na 4-5  

w pięciostopniowej skali a około 70% ankietowanych uznało uzyskane efekty kształcenia  

i ukończone studia za zdecydowanie przydatne lub przydatne z punktu widzenia potrzeb rynku i oczekiwań pracodawców. Jak poinformowano 

ZO wyniki te mogą być nie w pełni wiarygodne, ponieważ dużą grupę odbierających dyplomy stanowią absolwenci na studiach doktoranckich 

prowadzonych przez Wydział Chemii. 

 

ZO zachęca do rozważenia modyfikacji ankiety w kierunku zorientowania jej na opinie dotyczące wszystkich efektów uczenia się, a nie tylko 

wiedzy, i bardziej precyzyjne ustalanie statusu absolwenta na rynku pracy. Sugerujemy także badanie ankietowe opinii nauczycieli szkół 

średnich, w których zatrudnieni są absolwenci. Konieczne jest zwiększenie zwrotności ankiet. 

 

Drugim źródłem informacji są opinie absolwentów wypełniających jednorazowo ankietę przy okazji zapisywania się do Klubu Absolwenta. 

Ankieta publikowana jest na stronie internetowej Wydziału Chemii „Klub Absolwenta” (www.chem.univ.gda.pl/club/). Obejmuje ona takie 

elementy jak: monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, ocenę zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy oraz 

http://www.chem.univ.gda.pl/club/
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weryfikację  efektów ich kształcenia. Ponad 75% absolwentów łączy karierę zawodową z kierunkiem studiów, który ukończyli. Jednak WZZJK, 

który monitoruje napływ ankiet uważa, że z uwagi na jej niedawne wdrożenie (od 2013 r.), zróżnicowanie populacji absolwentów, ze względu na 

czas uzyskania dyplomów trudno zgromadzone tam informacje w sposób jednoznaczny zinterpretować. Niewielki (9%) odsetek absolwentów 

kierunku chemia deklarował brak zatrudnienia i nieco większy (23%) w grupie absolwentów ochrony środowiska. Wydział korzysta także z 

informacji statystycznych o absolwentach WCH gromadzonych przez GUS.  

 

Podsumowując, można stwierdzić, że na Wydziale funkcjonują kanały zbierania opinii absolwentów o efektach kształcenia a także ich pozycji 

na rynku pracy. W świetle powyższych wyników w większości przypadków uzyskane efekty uczenia się są zgodne  

z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami rynku pracy. 

 

d) monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia 

 

Formalną podstawę działania w tym obszarze, obok regulacji zawartych w Regulaminie Studiów, Regulaminie Rad Programowych stanowią 

cztery procedury: wdrażanie programu kształcenia, monitoring i ocena przebiegu kształcenia na kierunku oraz doskonalenie  

i modyfikacje kształcenia. W każdej z nich szczegółowo zapisano rodzaj podejmowanych działań i osoby lub ciała akademickie odpowiedzialne 

za ich wdrażanie. Kluczową rolę  

w procesie przygotowywania zmian programowych odgrywają tutaj Rady Programowe kierunków, WZZJK, Pełnomocnik Dziekana ds. nowych 

programów, natomiast w sferze decyzyjnej Rada Wydziału, dziekani, Senat i Rektor. 

 

 Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii wykazuje w ostatnich latach znaczną dynamikę. Na wszystkich poziomach kształcenia otwierane są nowe 

kierunki i specjalności, zamykane kierunki i studia podyplomowe nie cieszące się zainteresowaniem kandydatów na studia (np. agrochemia). 

Według RS modyfikacje w ramach kierunków i specjalności nie spowodowały konieczności modyfikacji kierunkowych efektów kształcenia. Nie 

przewiduje się zmian programowych w trakcie realizowanego cyklu kształcenia na studiach doktoranckich. Wydział współpracuje z innymi 

Wydziałami UG w realizacji międzywydziałowych kierunków studiów np. Biznes i Technologia Ekologiczna, Kryminalistyka, Bezpieczeństwo 

Jądrowe  

i Ochrona Radiologiczna. Uporządkowano strukturę specjalności, wyodrębniono tzw. rdzeń obejmujący grupę przedmiotów obligatoryjnych dla 

wszystkich specjalności, opracowano zestawy przedmiotów specjalnościowych i fakultatywnych. Rozszerzana jest oferta kursów w języku 

angielskim. W tym celu zatrudniono na etacie adiunkta obywatela Wielkiej Brytanii. Warto też zauważyć, że w Uchwale Rady Wydziału nr 5/12 

z września 2012 r. określono zasady współpracy z wykładowcami zagranicznymi zaangażowanymi w proces kształcenia. Dobrym instrumentem 

oceny programów są ogólnouczelniane badania ankietowe na „wyjściu”, w którym studenci ostatniego roku oceniają także programy studiów. Z 

kolei badanie „na wejściu” zorientowane jest na zebranie opinii nowoprzyjętych studentów  

o procesie rekrutacyjnym i ich oczekiwaniach wobec uniwersytetu. Nauczyciele wdrażający innowacyjne techniki nauczania mogą uzyskać 
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dofinansowanie z uczelnianego Funduszu Innowacji Dydaktycznych. W roku akademickim 2014/2015 wśród 9 nagrodzonych projektów dwa 

pochodziły z Wydziału Chemii. 

 

Okazją do przeglądu struktury programowej i oceny jakości kształcenia na kierunku chemia było poddanie się zewnętrznej ocenie przedstawicieli 

European Thematic Network. W jej wyniku Wydział uzyskał ocenę wyróżniającą oraz przez najbliższe 5 lat może wydawać na kierunku chemia 

certyfikaty EUROBACHELOR i EUROMASTER.  

 

e) ocenę zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy oraz weryfikację   efektów ich kształcenia 

 

Ogólne zasady oceniania studentów i doktorantów zawarte są w Regulaminie Studiów, Regulaminie Studiów Doktoranckich, uchwałach Senatu i 

Rady Wydziału, zarządzeniach dziekana a ich konkretyzacja ma miejsce w sylabusach. Nad prawidłowością ich stosowania nadzór sprawują 

prodziekani. Na spotkaniach z ZO PKA ani doktoranci, ani studenci nie zgłaszali zasadniczych zastrzeżeń do istniejącego systemu oceniania. 

Weryfikacja zasad oceniania studentów przez środowisko studenckie jest możliwa z wykorzystaniem ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

w punkcie III „Wymagania i ocenianie”. Dodatkowo studenci w omawianym kwestionariuszu ankiety mają możliwość zawarcia dodatkowych 

uwag związanych z systemem oceniania. Weryfikacja efektów kształcenia przez środowiska studenckie odbywa się przez udział przedstawicieli 

studentów w pracach poszczególnych Rad Programowych. Samorząd studentów, w rozmowie z Zespołem Oceniającym PKA, wskazał, iż 

przedstawiciele studentów biorą aktywny udział w weryfikacji efektów uczenia się. Doktoranci podkreślali, że dyskutowano z nimi na temat 

sposobu ich oceniania. Jak wcześniej wspomniano WZZJK w najbliższym czasie obejmie pełną procedurą weryfikacji efektów kształcenia także 

studia doktoranckie. 

 

WZZJK systematycznie analizuje rozkłady ocen wystawianych studentom a wyniki tej analizy są przedstawiane Dziekanowi i Radzie Wydziału. 

Postulowano także analizę ocen  

z egzaminów dyplomowych. Znacznie gorsze oceny uzyskują studenci kierunku ochrona środowiska, co według analiz WZZJK można wyjaśnić 

gorszym przygotowaniem kandydatów do studiów na tym kierunku oraz większymi wymaganiami merytorycznymi związanymi z 

interdyscyplinarnością studiów. Zidentyfikowano również zjawisko inflacji ocen na studiach II stopnia, kiedy nauczyciele wystawiają wysokie 

oceny z tzw. przedmiotów dyplomowych (np. pracownia magisterska i seminarium magisterskie). Wspomniane wyżej zjawisko inflacji ocen, 

prawdopodobnie wynika ze stosowanego systemu oceniania. ZO PKA w trakcie rozmów z kierownictwem Wydziału sugerował dokonanie 

bardziej kompleksowej ewaluacji systemu oceniania studentów i doktorantów i wprowadzenie systemu oceniania uniezależniającego 

wystawianie ocen od zróżnicowanych wymagań poszczególnych wykładowców.  

 

f) ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także przez studentów, doktorantów i słuchaczy oraz 

realizowanej polityki kadrowej 
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Stosowane są trzy podstawowe instrumenty zapewniania właściwej jakości kadry nauczycieli akademickich: okresowa ocena pracowników 

zgodna z wymogami ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym, hospitacje zajęć oraz ocena nauczycieli prowadzących zajęcia przez studentów i doktorantów. Stosowne procedury 

skonkretyzowane zostały na szczeblu  

w zarządzeniu Rektora UG nr. 56/R/2009 z 26 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami. Na szczeblu Wydziału system oceny pracowników 

ujęto w następujących dokumentach: zadania operacyjne Strategii Wydziału, zarządzeniu Dziekana nr 7/2012 z dnia 17 września 2012 r.  

w sprawie procedury i terminów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich w ramach WSZJK na kadencję 2012 – 2016, 

Regulaminie oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (biorącymi udział w procesie kształcenia),  zarządzeniu 

Dziekana nr 6/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie procedury  

i terminów oceny działalności pracy dziekanatu Wydziału Chemii.  W proces oceny jakości kształcenia zaangażowane są: studenci, doktoranci, 

hospitujący zajęcia, Komisja Oceniająca, WZZJK, kierownictwo Wydziału i jednostek wydziałowych. 

 

Wydział ma opracowaną i konsekwentnie stosowaną politykę zatrudniania i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. W odróżnieniu od wielu 

uczelni, powstające wakaty nie są automatycznie zapełniane, ale zatrudnia się profesorów przydatnych do realizacji programów kształcenia i 

projektów badawczych. Zatem nie odtwarza się istniejącej struktury zatrudnienia, ale ją wzbogaca co, jak słusznie zauważają autorzy SER, 

zapobiega nierównościom w wykonywaniu pensum dydaktycznego. Z uznaniem należy odnotować sytuację, w której poza dwoma wyjątkami 

uczelnia jest podstawowym i jedynym miejscem zatrudnienia nauczycieli akademickich. 

  

Wydziałowy system oceny nauczycieli akademickich i pracowni naukowych bazuje na osiągnięciu minimalnych progów punktowych (dla 

poszczególnych grup pracowniczych  

i pracowni), powyżej których można uzyskać ocenę pozytywną. W przypadku braku minimalnej liczby punktów pracownie są rozwiązywane. 

Najlepsi pracownicy mogą otrzymać specjalne dodatki za prace na rzecz Wydziału, dodatki funkcyjne dla młodych kierowników pracowni 

naukowych. Osiągnięcia akademickie najlepszych nauczycieli uwzględniane są  

w polityce płacowej. 

 

Wydział ma bardzo dobrze funkcjonujący system hospitacji pracowników. Hospitujący  

w protokole z hospitacji ocenia poziom merytoryczny zajęć, metodykę ich prowadzenia. Liczba hospitowanych pracowników i doktorantów 

prowadzących zajęcia systematycznie rośnie a ich kompetencje dydaktyczne oceniane są przez hospitujących wysoko. Hospitowani są wszyscy 

nauczyciele, w tym Rektor UG, który jest pracownikiem WCH. ZO PKA system hospitacji ocenia pozytywnie. 
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Studenci oceniają zajęcia i wykładowców w ankiecie zawierającej 11 pytań. Założenia procesu ankietyzacji są zrozumiałe i powszechnie 

dostępne dla środowiska studenckiego. Kwestionariusz ankiety w opinii studentów jest przejrzysty i zrozumiały. Mimo zgłaszanych postulatów 

do r. 2013/2014 doktoranci prowadzący zajęcia nie byli oceniani. W bieżącym roku wykonano badanie pilotażowe i od nowego roku 

akademickiego wszystkie zajęcia na studiach doktoranckich będą oceniane. Zwrotność ankiet jest wysoka między innymi dlatego, że oprócz 

ankiety wypełnianej on-line studenci wypełniają ankietę w formie papierowej. Z wynikami ankiet zapoznawana jest Rada Wydziału i Dziekan. 

Za dobrą praktykę można uznać przeprowadzanie corocznego audytu systemu ankietowania pracowników przez studentów oraz systemu 

hospitacji. Pewną słabością systemu ankietowania jest ocenianie pracowników co dwa lata. Powoduje to wahania liczby ankiet i utrudnia 

porównywalność wyników. ZO zaleca objęcie badaniem ankietowym wszystkich zajęć, niezależnie od tego kiedy dany nauczyciel był oceniany. 

Od nowego roku akademickiego odrębną ankietę będą również wypełniali nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia. Ogólna ocena jakości 

kadry uczącej dokonana przez studentów w ankietach a także na spotkaniu z ekspertami PKA jest wysoka. Do nielicznych przypadków należą 

nauczyciele nisko oceniani. Zwraca też uwagę,  systematyczna poprawa jakości kadry, chociaż z uwagi na wysokie oceny (w roku akademickim 

2012/2013 9 nauczycieli otrzymało maksymalną liczbę punktów) te przyrosty nie są duże. Równie wysoko oceniają jakość kadry absolwenci 

wypełniający ankiety. ZO sugeruje rozważenie pełniejszych form informowania studentów o wynikach ankiet. 

 

Zgodnie z zarządzeniem Dziekana nr 7/2012 z dnia 17 września 2012 roku w razie nie spełnienia minimalnych kryteriów przypisanych w/w 

procedurom z danym pracownikiem przeprowadzana jest rozmowa wyjaśniająca przez dziekana w obecności przełożonego. Z rozmowy 

sporządzana jest notatka przygotowana według określonego wzoru. Kolejna ocena lub hospitacja nisko ocenionego pracownika dokonywana jest 

w ciągu jednego roku. 

 

 Bardzo dobrze zorganizowano system wsparcia w rozwoju naukowym młodych pracowników, uruchomiona jest tzw. szybka ścieżka awansu 

naukowego dla młodych pracowników. Uczelnia zapewnia prawie wszystkim doktorom staże typu post-doc. Pracownicy mają możliwość 

udziału w kursach emisji głosu oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych. Nad wdrażaniem innowacji metodycznych i dydaktycznych w 

kształceniu chemików pieczę sprawuje Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Pracownicy na spotkaniu z ekspertami PKA wyrażali 

satysfakcję ze wsparcia jakiego udziela im Wydział.  

 

W 2014 r. Dziekan wprowadził zasady oceny działalności pracy dziekanatu WCH przez studentów w trybie ankietowym. Badanie to 

przeprowadzane nie rzadziej niż co dwa lata prowadzi WZZJK. Wyniki pierwszej oceny studentów znane będą wiosną br. ZO sugeruje objęcie 

tym badaniem także pracowników naukowo-technicznych i pracowników obsługi, w tym biblioteki.  Z wypowiedzi studentów wynika wysoki 

poziom satysfakcji z jakości usług świadczonych przez wydziałową administrację. Pracownicy administracji na spotkaniu z ekspertami PKA 

pozytywnie ocenili wsparcie w ich rozwoju zawodowym udzielane przez Uczelnię i Wydział. 
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Na mocy Zarządzenia Dziekana nr 7/2012 z dn. 17.09.2012r. w sprawie procedury i terminów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli 

akademickich w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016, wprowadzono m.in. zasady hospitacji 

zajęć i ankietyzacji wśród studentów oraz procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.  

Zgodnie z ww. dokumentem doktoranci prowadzący zajęcia ze studentami podlegają procedurze hospitacji przez osobę odpowiedzialną za 

wykładany przedmiot lub kierownika jednostki, z której sporządzany jest protokół, a wynik hospitacji zostaje omówiony  

z hospitowanym bezpośrednio po zajęciach. W trakcie hospitacji dokonywane są: ocena merytoryczna zajęć, ocena metodyczna zajęć oraz ocena 

organizacji zajęć. Natomiast hospitacje zajęć realizowanych na studiach III stopnia nie były dotychczas prowadzone. 

Doktoranci, jako prowadzący zajęcia, podlegają również ocenie ankietowej przez studentów. Badania ankietowe (w formie ankiety drukowanej) 

przeprowadzane są przez członków Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i obejmują ocenę: problematyki zajęć, sposobu 

ich prowadzenia, wymagań i oceniania, postawy prowadzącego zajęcia, organizacji zajęć oraz ogólną ocenę zajęć. W ankiecie zawarto także 

pytanie otwarte, w którym ankietowany może zgłaszać ewentualne potrzeby zmian. Analizą wyników zajmuje się Wydziałowy Zespół ds. 

Jakości Kształcenia, a odpowiedni raport przekazywany jest Prodziekanowi ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej oraz osobie kierującej 

jednostką. Wyniki ankiet są także elementem sprawozdania przygotowywanego dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i 

Rady Wydziału. Natomiast badania ankietowe wśród doktorantów, oceniające prowadzących zajęcia na studiach III stopnia, nie były 

prowadzone na szeroką skalę. Dotychczas przeprowadzono jedną taką ankietę (czerwiec 2014r.), która objęła doktorantów uczestniczących w 

zajęciach ze ,,Strukturalnych zagadek związków biologicznie czynnych” (14 osób). 

Ponadto na mocy Zarządzenia Dziekana nr 6/2014 z dn. 10.04.2014r. wprowadzono procedurę i wzór ankiety oceny pracy dziekanatu Wydziału 

Chemii. Ocena ankietowa uwzględnia m.in.: czas oczekiwania, częstość korzystania z dziekanatu oraz ocenę kompetencji pracowników, godzin 

otwarcia dziekanatu, sprawności w załatwianiu spraw, szacunku pracowników do studentów oraz dostępu do Dziekana i Prodziekanów; można 

też zgłaszać własne sugestie usprawniające prace dziekanatu. W opinii studentów taka forma ankiety jest wystarczająca i umożliwia obiektywną 

ocenę. Dotychczas nie obejmowała ona jednak uczestników studiów doktoranckich. 

 

W ocenie ZO PKA system zapewniania jakości wykazuje dużą skuteczność w tym obszarze funkcjonowania Wydziału a jego rezultaty 

można uznać za wyróżniające. 
 

g) ocenę poziomu naukowego jednostki 

 

Formalne procedury oceny poziomu naukowego jednostki uwzględniają Wytyczne Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wykorzystywane 

w parametryzacji jednostek  

i skodyfikowane są w dokumentach wewnętrznych Wydziału Chemii takich jak: uchwała RW nr 10/12 z dnia 12.12.2012 roku w sprawie zasad 

podziału dotacji na działalność statutową na Wydziale Chemii UG; uchwała RW nr 5/13 z dnia 12.06.2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad 
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punktacji osiągnięć naukowo-badawczych nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii UG w związku z okresową oceną; uchwała RW nr 

9/13 z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie powoływania i funkcjonowania pracowni naukowych na Wydziale Chemii UG. Realizowane 

kierunki prowadzonych badań naukowych zdefiniowane zostały w Strategii rozwoju Wydziału Chemii. Ocena badań dokonywana jest przez 

Wydziałową Komisję ds. Nauki z udziałem kierowników katedr i zakładów.  

 

Uchwałą Rady Wydziału z 2013 r.  przy podziale środków między zespoły badawcze zastosowano podobny system alokacji jaki ma miejsce przy 

ocenie parametrycznej jednostek. 

Wydziałowe Biuro Wspierania Badań świadczy pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o nowe projekty i granty badawcze. 

Zarządzeniem dziekana ujednolicono system informowania Dziekana o realizowanych projektach badawczych. Wydawany jest wydziałowy 

newsletter informujący o możliwościach finansowania projektów badawczych. Podkreślić należy dbałość Wydziału o przenoszenie najnowszych 

osiągnięć badawczych do procesu dydaktycznego. Jednym z dobrych kanałów transmisji nowych osiągnięć naukowych do dydaktyki jest 

włączanie studentów, przede wszystkim studiów magisterskich  

i doktorantów do realizowanych na Wydziale projektów badawczych. 

 

Jak wspomniano w poprzednim punkcie Raportu stworzono skuteczny system rozwijania badań naukowych, ubiegania się o projekty i granty 

krajowe i międzynarodowe zorientowany na efekty naukowe badań. Brak tych efektów, w postaci punktów otrzymywanych za publikacje, 

patentów, środków zewnętrznych na finansowanie badań skutkuje zamykaniem pracowni naukowych. Wydział w szerokim zakresie rozwija 

współpracę badawczą z przemysłem nie tylko w zakresie projektów aplikacyjnych ale także stricte naukowych. Na spotkaniu z ZO PKA jeden z 

właścicieli niewielkiej firmy prywatnej podkreślił, że w wyniku takiej współpracy powstają artykuły naukowe publikowane w 

międzynarodowych czasopismach z dużym impact factor’em.  

 

O wysokim poziomie naukowym Wydziału Chemii świadczy między innymi przyznana kategoria A, umieszczenie blisko 67% publikacji w 

czasopismach znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej, 32 dwa granty naukowe i znacząca liczba punktów impact factor (wszystkie dane za 

2013 r.). 

 

ZO uznaje działanie systemu zarządzania jakością w tym obszarze aktywności Wydziału za bardzo dobre a osiągane wyniki za 

wyróżniające. 

h) ocenę zasobów materialnych, w tym infrastrukturę dydaktyczną i naukową,         a także środki wsparcia dla studentów 

 

Punktem wyjścia do oceny długofalowych potrzeb w sferze infrastruktury dydaktycznej  

i naukowej stanowią zapisy w zadaniach operacyjnych Strategii uczelni i Wydziału. Bieżące potrzeby w zakresie infrastruktury dydaktycznej i 

badawczej rozpoznawane są i analizowane przez Kolegium Dziekańskie na podstawie zgłaszanych propozycji z pracowni i katedr, służb 
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konserwatorskich. Od niedawna Wydział Chemii dysponuje nowoczesnym budynkiem wyposażonym w najnowszą aparaturę specjalistyczną 

oraz urządzenia wspomagające proces dydaktyczny. Zatem nie ma potrzeby dokonywania nowych inwestycji.  Budynek Wydziału dostosowany 

jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych i zlokalizowany w nowoczesnym kampusie uniwersyteckim, co pozwala na bliski kontakt z 

osobami z innych wydziałów. Biblioteka uniwersytecka otwarta jest przez 7 dni w tygodniu a studenci mają swobodny dostęp do zbiorów. Dla 

potrzeb badawczych i dydaktycznych zapewnione są nowoczesne komputery i specjalistyczne oprogramowanie. Ze zbiorów elektronicznych 

można korzystać także z komputerów domowych. Stąd też poziom satysfakcji studentów, doktorantów oraz pracowników z infrastruktury 

dydaktycznej i badawczej jest bardzo wysoki. 

 

W uczelni opracowano formalne procedury związane ze wsparciem rozwoju naukowego, zawodowego i osobistego studentów i doktorantów a 

także procedury zapobiegające działaniom nieetycznym i służące rozwiązywaniu spraw konfliktowych (szerzej patrz rozdział 7 i 8). Wydział 

Chemii zapewnia cały arsenał środków wspierających rozwój naukowy, zawodowy i kulturalny studentów zgodnie z określonymi procedurami. 

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o indywidualne plany studiów. Z uwagi na możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych można 

dopasowywać Programy studiów wszystkich stopni można zróżnicować według własnych potrzeb przez indywidualny wybór przedmiotów z puli 

zajęć fakultatywnych. Świetne warunki dla rzeczywistej indywidualizacji procesu nauczania  

i jakości nauczania stwarza niski wskaźnik liczby studentów przypadających na jednego studenta – około 7,9.  

 

Z wypowiedzi na spotkaniu z kadrą uczącą wynikało, że na Wydziale Chemii zawsze dbano  

o to, aby centralną postacią procesu kształcenia był student. Powołano opiekunów roku, uregulowano kwestie konsultacji u nauczycieli 

akademickich. Na organizowanych przez dziekanów spotkaniach dla studentów mających realizować moduł przedmiotów dyplomowych 

wyjaśniana jest specyfika funkcjonowania poszczególnych katedr, prezentowany program studiów itp. Swoje zainteresowania naukowe studenci 

mogą rozwijać w ramach dwóch kół naukowych. Magistranci i doktoranci włączani są do realizacji projektów naukowo-badawczych. Mogą 

uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania publikacji naukowych, a także stażach zagranicznych i naukowych programach 

zagranicznych. Powstają wspólne z pracownikami naukowymi publikacje. Biuro Karier oferuje szkolenia podnoszące kompetencje ułatwiające 

wejście na rynek pracy, planowanie kariery zawodowej oraz pomaga, przez gromadzenie informacji o wakatach, w znalezieniu zatrudnienia. 

Wydział zapewnia też różne formy pomocy materialnej (szerzej patrz rozdział  

7 Raportu ZO). Istnieją tradycyjne formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych  

i zapobiegania działaniom nieetycznym. Wydział między innymi opracował Regulamin antyplagiatowy. 

 

Skuteczność systemu zapewniania jakości w tym obszarze potwierdza wysoki poziom satysfakcji studentów, z którymi członkowie ZO 

rozmawiali. Podkreślali łatwość kontaktów  

z nauczycielami i kierownictwem, przyjazność pracowników dziekanatu, gotowość do uwzględniania propozycji studenckich w programach 

studiów, dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej. Studenci wskazali, iż mają możliwość wypowiadania się na temat wskazanych zagadnień 
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podczas nieformalnych spotkań z Władzami Wydziału, z czego chętnie korzystają. Według ich opinii wskazane możliwości są w pełni 

wystarczające. Środowisko studenckie pozytywnie oceniło efektywności stosowanych rozwiązań. Według ich opinii zgłaszane zastrzeżenia są 

szybko rozwiązywane przez Władze Dziekańskie. Omówione postępowania, z punktu widzenia studentów, są skuteczne i umożliwiają ocenę 

omawianych obszarów działalności Wydziału.  

Studenci Wydziału Chemii mają możliwość korzystania z bezpłatnej pomocny psychologicznej i psychoterapeutycznej udzielanej przez Biuro 

Karier oraz Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych. Wskazane wsparcie jest kierowane do całej społeczności 

studenckiej, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.  

Monitorowanie infrastruktury dydaktycznej i naukowej na Wydziale Chemii odbywa się okresowo w związku z procesami parametryzacji lub 

akredytacji i nie jest objęte konkretna procedurą. Brak jest narzędzi wewnętrznego systemu jakości weryfikujących środki wsparcia w 

odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich.  

Można zatem stwierdzić, że materialne warunki dla osiągania zamierzonych efektów kształcenia jakie zapewnia Wydział należą do 

wyróżniających tę jednostkę w skali ogólnokrajowej.  

 

i) funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w 

zapewnieniu jakości kształcenia 

 

Techniczne ramy funkcjonowania wydziałowego systemu informacyjnego tworzy uczelniany Zintegrowany System Informatyczny, który 

docelowo ma zwierać hurtownię danych, platformę integracyjną oraz 11 tzw. modułów dziedzinowych pokrywających różne pola działalności 

uczelni. Ma on między innymi umożliwiać jego rozbudowę oraz zapewniać integralność z systemami zewnętrznymi np. systemem POL-on. 

Powstaje zintegrowany model zarządzania zasobami uczelni. 

 

Na Wydziale Chemii funkcjonuje kilka portali NAUCZYCIEL, PRACOWNIK, EDUKACYJNY, STUDENTA. Na uwagę zasługuje 

zintegrowanie tych portali w jeden system FAST, stwarzający dobrą bazę danych dla podejmowania decyzji przez kierownictwo Wydziału, 

prowadzenia analiz, a także usprawniający obieg informacji wewnętrznej. Szeroko wykorzystywane są systemy ankietowania on-line, 

funkcjonuje platforma do zajęć  

e-learningowych, bibliograficzna baza danych expertus, cyfrowe bazy bibliograficzne. 

 

Od 2013/2014 r. wdrażana jest elektroniczna forma dokumentowania przebiegu studiów  

i indeks elektroniczny. Sprawnie funkcjonuje elektroniczny system liczenia głosów na posiedzeniach Rady Wydziału, co według jej członków 

znacząco skróciło czas obrad. Jednocześnie niektórzy rozmówcy wskazywali na ograniczoną wydolność uniwersyteckiego systemu 

informatycznego co powoduje opóźnienia w przetwarzaniu danych.  
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Uczelnia organizuje dla wszystkich nowoprzyjętych studentów tzw. badanie na „wejściu”.  

W wypełnianej w październiku ankiecie, studenci deklarują swoje oczekiwania wobec uczelni, oceniają pierwszy kontakt z uczelnią itp. Dziekan 

na spotkaniu z WZZJK przedyskutował wnioski płynące z analizy raportu z drugiej edycji badań "Pierwszy kontakt  

z uczelnią" 2011/12. Między innymi sformułowano rekomendacje mające na celu zwiększenie atrakcyjności wydziałowej strony internetowej. 

Konkluzje z tego spotkania, dziekan przedstawił na posiedzeniu Rady Wydziału. ZO PKA poddaje pod rozwagę wykorzystanie systemu 

rekrutacji na studia II i III stopnia wprowadzenie system autooceny efektów uczenia się nabytych przez kandydatów na studiach I, bądź II 

stopnia. 

 

Formą upowszechniania dobrych praktyk kształcenia jest publikacja zatytułowana „Dobre praktyki kształcenia w świetle doświadczeń 

Uniwersytetu Gdańskiego. Analiza jakości kształcenia w ramach wdrożenia modelu zarządzania jakością” (Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2015). W rozdziale trzecim przedstawiono przykłady dobrych praktyk realizowanych na Wydziałach UG, w tym na 

Wydziale Chemii i uporządkowanych według Europejskich Standardów i Wskazówek. 

 

j) publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji     

o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji                           i procedurach toku studiów 

 

Ten obszar funkcjonowania WSZJK można uznać za dobrze rozwinięty. Studenci i doktoranci mają zapewniony pełen dostęp do aktualnych 

informacji o programie studiów, organizacji  

i procedurach toku studiów oraz sylabusach i zawartych w nich efektach kształcenia, za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Chemii. 

 

W celu wzmocnienia efektywności komunikacji z otoczeniem w 2014 r. Dziekan powołał pełnomocników Dziekana Wydziału Chemii ds. 

Współpracy ze Szkołami, ds. Klubu Absolwenta oraz ds. Promocji Wydziału. Ten ostatni poza bieżącą promocją WCH zajmuje się również 

redakcją informacji otrzymywanych od dziekana i administracją strony internetowej. Opracowano informator wydziałowy, rozsyłane są ulotki 

dla kandydatów na studia, wykorzystywane są nowoczesne formy komunikacji z otoczeniem, takie jak telewizja, radio, youtube, bilbordy etc. 

Zmodernizowano stronę internetową Wydziału, na której zamieszczone są w zasadzie wszystkie istotne informacje i dokumenty dotyczące 

kształcenia. Z przyjemnością odnotować należy publikację wszystkich sprawozdań, raportów  

i protokołów WZZJK oraz sprawozdań audytorów wewnętrznych na stronie internetowej Wydziału w zakładce „jakość kształcenia”. System 

zapewniania jakości jest zrozumiały dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz innych obserwatorów. Wysoka przejrzystość działań 

organów akademickich stwarza dobre podstawy do budowy kultury jakości. 

ZO PKA zachęca władze Wydziału do opracowania anglojęzycznej (ewentualnie wielojęzycznej) wersji strony internetowej, która byłaby 

dobrym narzędziem promocji Wydziału w skali międzynarodowej i mogła skutkować większym naborem studentów zagranicznych. W obecnej 
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wersji jest wprawdzie zakładka Foreign students, ale informacje tam zawarte są nader skromne. Zachęcamy także WZZJK do badania poziomu 

satysfakcji użytkowników systemu informacyjnego, przede wszystkim studentów i doktorantów. 

 

W konkluzji rozdziału 2 należy stwierdzić, że zaprojektowany WSZJK obejmuje wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania Wydziału. 

Obejmuje wszystkie stopnie kształcenia realizowanego na Wydziale Chemii i uwzględnia czynniki determinujące jakość edukacji. Określono 

główne procedury i narzędzia wykorzystywane do badania wpływu poszczególnych czynników na jakość kształcenia. Rozwój systemu jest 

monitorowany, funkcjonuje mechanizm usuwania defektów systemu, wyniki analiz służą jego doskonaleniu (zob. Załącznik nr 4). ZO PKA na 

podstawie przeprowadzonych rozmów z różnymi grupami społeczności akademickiej stwierdza, że wdrażane rozwiązania są akceptowane i nie 

budzą większych zastrzeżeń.  Dobrze funkcjonuje mechanizm zapobiegania i eliminowania zachowań patologicznych bazujący na wysokich 

standardach etycznych kadry uczącej. 

 

W nieco mniejszym zakresie sformalizowano procedury i narzędzia oddziaływania na jakość kształcenia na studiach trzeciego stopnia. Jednak w 

opinii ekspertów PKA kompensują to bardzo dobrze rozwinięte działania nieformalne, typowe dla kameralnego kształcenia doktorantów, które 

umożliwiają dużą indywidualizację studiów. Funkcjonuje system bezpośrednich kontaktów doktorantów z kadrą naukowo-badawczą, 

prodziekanem  

i kierownikiem Studiów Doktoranckich, prowadzona jest analiza procesów i wyników kształcenia a pojawiające się problemy są rozwiązywane 

na bieżąco. O skuteczności systemu zapewniania jakości na studiach doktoranckich świadczy między innymi wysoka sprawność ich kończenia 

ukoronowana rozprawami doktorskimi. Według Raportu Samooceny (s. 56)  

w ostatnich 5 latach tylko dwie osoby zrezygnowały ze studiów doktoranckich. 

 

3. Jednostka dokonuje systematycznej oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystuje do 

doskonalenia polityki zapewniania jakości i budowy kultury jakości kształcenia.  

 

Kierownictwo Wydziału ma świadomość konieczności doskonalenia wydziałowego systemu zarządzania jakością, w tym ewaluacji WSZJK, taki 

cel zapisano w Strategii WCH. Problematyka ta jest priorytetem w ich działaniach. Jednym z warunków poprawy skuteczności systemu jest 

monitorowanie jego skutków. Na Wydziale Chemii istnieje kilka form oceny WSZJK. Pierwsza i najważniejsza, to coroczny audyt wewnętrzny. 

Zarządzeniem Dziekana nr 10/2012 w listopadzie 2012 r. powołano 3 Audytorów Wewnętrznych ds. Jakości Kształcenia na Wydziale. Ich 

zadaniem jest dokonywanie corocznej ewaluacji Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości. Audyt ma charakter merytoryczny a nie 

formalny, ponieważ  

w audytorami są nauczyciele akademiccy a nie, jak to się często zdarza przedstawiciele administracji uczelnianej. Raporty audytorów są 

publikowane na stronie internetowej Wydziału. Zespół został poinformowany przez audytorów, że zgłoszono propozycję powiększenia jego 

składu i poszerzenia zakresu działalności o audyt infrastruktury i badań naukowych.  
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WSZJK oceniany jest również przez WZZJK, który przygotowuje raporty z oceny własnej dołączany do rocznych sprawozdań Zespołu. Z 

wynikami oceny własnej zapoznawana jest Rada Wydziału. W opinii ZO na uznanie zasługuje praktyka przedstawiania w każdym raporcie z 

analizy ankiet studenckich krótkiej analizy typu SWOT. WZZJK analizuje także problematykę jakości kształcenia na wydziale w kontekście 

nowelizacji ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym (zob. protokół z posiedzenia WZZJK z grudnia 2014 r.).  Zespół rozpatruje również  zalecenia i rekomendacje zespołów 

wizytujących PKA. Np. na posiedzeniu w czerwcu 2014 r. na gruncie uwag krytycznych ZO wobec programu kierunku „ochrona środowiska” 

zaaprobowano plan naprawczy. Monitoringiem procesu wdrażania zaleceń zespołów ekspertów PKA i innych komisji akredytacyjnych zajmuje 

się również uczelniany Dział Jakości Kształcenia. 

 

Inną płaszczyzną w ramach której rozważane są strategiczne kwestie kształtu WSZJK jest Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Rady Wydziału, 

Prezydium Wydziału z udziałem kierowników katedr, oraz spotkania Kolegium dziekańskiego. Na posiedzenia tych ciał zapraszani są dziekani 

seniorzy, członkowie RGNiSW, Centralnej Komisji reprezentujący Wydział.  Na tych forach dokonuje się całościowy ogląd zmian w systemie 

zarządzania jakością, w tym także jakością kształcenia. Dobrą okazją do autooceny WSZJK będzie również przygotowanie nowej strategii 

rozwoju Wydziału. W tym celu ma zostać powołana specjalna grupa robocza ds. strategii. Podkreślić należy, że poważniejsze niesprawności  

w WSZJK mogą być badane przez wydziałowy Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem (Zarządzenie Dziekana nr 2/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku). 

Jego zadaniem jest bowiem między innymi udzielanie Władzom Wydziału informacji o skuteczności identyfikacji  

i monitorowania kluczowych ryzyk.  

 

Autoewaluacja WSZJK dokonywana jest także przy okazji poddawania się ocenom zewnętrznych instytucji. W 2010 r. Wydział pozytywnie 

oceniła Uczelniana Komisja Akredytacyjna. Oceny WSZJK z perspektywy kierunku studiów dokonywały zespoły ekspertów PKA oceniające 

jakość na kierunku chemia i ochrona środowiska. W sposób kompetentny oceniono system zapewniania jakości w Raporcie samooceny 

przygotowanym dla potrzeb pierwszej oceny instytucjonalnej dokonywanej przez PKA. W 2010 r. jakość kształcenia na kierunku chemia ocenili 

przedstawiciele Europan Chemistry Thematic Network. Poziom kształcenia uznano za wyróżniający i spełniający europejskie standardy jakości 

tej organizacji. W konsekwencji przez 5 lat absolwenci tego kierunku mogą uzyskać certyfikaty EUROBACHELOR i EUROMASTER. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz ZO PKA stwierdza, że w ostatnich latach Wydział dokonał istotnego postępu w rozwoju wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia i badań naukowych. Poszczególne elementy systemu są poddawane bieżącej i okresowej analizie, 

wnioski dyskutowane są na rozmaitych forach akademickich i niezwłocznie wdrażane w postaci korekty funkcjonujących rozwiązań. Bardziej 

szczegółową dokumentację zawiera Tabela nr 4 stanowiąca załącznik do niniejszego raportu. Jest rzeczą naturalną, że przy tak częstych 

zmianach w otoczeniu legislacyjnym Wydziału i uczelni pełniejsza ocena systemu jakościowego będzie możliwa po zbadaniu jego skutków w 
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dłuższym okresie. Tym nie mniej już obecnie wprowadzono rozmaite praktyki służące nie tylko zapewnianiu jakości kształcenia, ale jej 

wzbogacaniu i w ostatecznym efekcie budowie kultury jakości. 

 

ZO PKA rekomenduje WZZJK i kierownictwu Wydziału opracowanie Księgi Jakości w której powinny znaleźć się dokumenty konstytuujące 

system zarządzania jakością, cele strategiczne w tym obszarze, polityka jakości, formalne procedury, ale także opis nieformalnych procedur i 

dobrych praktyk. Ułatwiłoby to przede wszystkim kompleksową ocenę skuteczności funkcjonującego systemu zapewniania i doskonalenia 

jakości oraz zbudowanie programu dochodzenia do kultury jakości. Cennym uzupełnieniem  dotychczasowych analiz byłaby ocena systemu 

zapewniania i doskonalenia jakości dokonywana samodzielnie przez studentów np. w formie rocznego raportu przygotowywanego przez 

Samorząd studentów. 

 

Załącznik  nr  4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
4
 wyróżniająco  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Wydział ma opracowaną politykę jakości oraz podporządkowaną jej strukturę organizacyjną systemu zapewniania jakości kształcenia. Jej 

cechą jest integracja wysiłków wszystkich wydziałowych podmiotów uczestniczących w zapewnianiu jakości kształcenia,  

w tym funkcjonalnych i zarządczych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2011 r. i wdrażaniem Krajowych Ram 

kwalifikacji widać wyraźny priorytet dla efektów i procesu kształcenia. Na wyróżnienie zasługuje rozwijana współpraca  

z interesariuszami, zwłaszcza z pracodawcami. Studenci i doktoranci uczestniczą  

w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

2) Wydziałowy System Zapewniania Jakości ma cechy kompleksowości ponieważ swoim zakresem obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania 

WCH, cykle kształcenia oraz kluczowe czynniki oddziaływujące na jakość kształcenia. Na podstawie wnikliwej analizy funkcjonujących 

rozwiązań systemowych w sferze operacyjnej ZO PKA stwierdza, że  

w wielu z analizowanych obszarów można znaleźć przykłady dobrych praktyk wyróżniające Wydział na tle innych Wydziałów w Polsce. 

Dotyczy to w szczególności zapewniania jakości kształcenia na poziomie kierunków studiów, polityki kadrowej, łączenia badań naukowych  

z dydaktyką, współpracy z otoczeniem, polityki informacyjnej. Ponadto studentom i pracownikom zapewniono wyróżniające warunki materialne 

i infrastrukturalne do kształcenia i prowadzenia badań. Wydaje się, że umiejętnie połączono nowe rozwiązania formalne z nieformalnymi 

praktykami zakorzenionymi w historii i tradycji kształcenia chemików w UG. Na uznanie zasługuje determinacja i zaangażowanie Władz 

Wydziału a także całej społeczności akademickiej  
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i interesariuszy zewnętrznych w rozwijanie systemu jakościowego. W opinii ZO PKA na Wydziale Chemii UG stworzono trwałe fundamenty dla 

zbudowania, w nieodległej perspektywie, kultury jakości.  

Działania dotyczące zapewnienia jakości obejmują wszystkie obszary działalności Jednostki z punktu wiedzenia oceny studenckiej. Pozytywnie 

należy ocenić, iż wskazane postępowania mają powszechny charakter i umożliwiają cykliczną ocenę nauczycieli akademickich oraz 

pracowników administracyjnych. Ważne jest, że Samorząd Studencki jest uwzględniany na wszystkich etapach funkcjonowania wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia. Zastrzeżenia budzi jednak fakt braku informacji zwrotnej, skierowanej do całej społeczności 

studenckiej, dotyczącej wyników badań ankietowych. 

 

3) Na Wydziale Chemii zaprojektowano system ewaluacji WSZJK. Na wyróżnienie zasługuje powierzenie tego zadania niezależnemu zespołowi 

Audytorów wewnętrznych znających specyfikę funkcjonowania Wydziału. Wydział reaguje prawidłowo i niezwłocznie na rekomendacje, 

zalecenia i sugestie formułowane przez własnych audytorów jak i zewnętrzne instytucje oceniające jakość kształcenia i WSZJK. Końcowym 

rezultatem działań projakościowych jest wysoki poziom jakości absolwentów potwierdzony przez nich samych, pracodawców a także wysoki 

poziom satysfakcji studentów i nauczycieli akademickich  

i administracji WCH. 

 

 

3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na oferowanych studiach doktoranckich i podyplomowych oraz 

sprawność i wiarygodność systemu weryfikującego i potwierdzającego ich osiągnięcie.  
 

1. Jednostka w wyniku kształcenia na studiach doktoranckich, zapewnia uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, 

którego dotyczą oraz umożliwia uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

Wydział Chemii prowadzi Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii oraz uruchomione w roku akademickim 2014/2015 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii  

i Ochrony Środowiska (Zarządzenie Rektora UG nr 56/R/14 z dn. 16.06.2014r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii Niestacjonarnych 

Studiów Doktoranckich Chemii i Ochrony Środowiska). 

Programy i plany studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii zostały przygotowane zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 28/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania 

programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie  

z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 
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Obowiązujące efekty kształcenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego Uchwałą nr 17/14 z dnia 27 lutego 

2014 roku. Efekty te są skorygowaną wersją efektów kształcenia przyjętych Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 92/12 z dnia 28 

czerwca 2012 roku. 

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii na Wydziale Chemii został opracowany przez Radę Programową tych 

studiów, złożoną z Kierownika Studiów Doktoranckich, Dziekana Wydziału, 2 samodzielnych pracowników naukowych Wydziału i 

przedstawiciela doktorantów, powołaną na mocy Zarządzenia Dziekana nr 6/2012 z dn. 17.09.2012r. w sprawie powoływania członków Rad 

Programowych kierunków chemia, ochrona środowiska i agrochemia na kadencję 2012-2016. Wszelkie modyfikacje programu  

i efektów kształcenia, dyskutowane były na posiedzeniach Rady Programowej, a następnie akceptowane przez Radę Wydziału Chemii oraz przez 

Senat UG. Program studiów doktoranckich wraz z efektami kształcenia i macierzą, obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 zostały 

zatwierdzone przez Radę Wydziału Chemii (protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dn. 11.12.2013r.), a następnie pozytywnie zaopiniowane na 

mocy Uchwały Senatu UG nr 17/14 z dn. 27.02.2014r. Zmodyfikowany program studiów uzyskał także pozytywną opinię Samorządu 

Doktorantów.  

Natomiast program Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii, został opracowany przez 

Radę Programową Studiów Doktoranckich przy Wydziale Chemii (skład Rady taki sam, jak dla studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem, iż od 

22.11.2013r. Rada ta zmieniła swoją nazwę z Rady Programowej Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale 

Chemii, nadzorując jednocześnie stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia). Warto podkreślić, że studia te zostały uruchomione w związku z 

sugestiami zgłaszanymi podczas spotkań z Radą Konsultacyjną, skupiającą przedstawicieli przemysłu i biznesu.  

 

Studenci studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych realizują taki sam program, który umożliwia osiągnięcie efektów kształcenia w 

zakresie: 

 wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym i szczegółowym dla obszaru nauk ścisłych lub przyrodniczych, 

związanych z zakresem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki, 

 umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych  

w obszarze nauk ścisłych i/lub przyrodniczych, w szczególności w dyscyplinach chemia, ochrona środowiska i biochemia, 

 kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej  

i społecznej roli uczonego. 

 

Zajęcia obowiązkowe w programie studiów doktoranckich obejmują seminaria doktoranckie, które odbywają się w katedrach z udziałem 

opiekunów naukowych lub promotorów  

i seminaria wydziałowe. Te formy zajęć pozwalają na uzyskanie efektów kształcenia we wszystkich trzech zakresach. Przykładowo, poprzez 

udział w seminariach doktoranci uzyskują efekty w zakresie zaawansowanej i aktualnej wiedzy z dziedzin nauki obejmujących prowadzone 
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przez nich badania naukowe a także metodologii prowadzenia tych badań. Uczestnictwo w seminariach pozwala rozwinąć umiejętności 

samodzielnego planowania zadań badawczych i właściwego doboru metod i narzędzi. Bardzo ważną umiejętnością uzyskiwaną w ramach 

seminariów jest przygotowanie ustnych wystąpień naukowych oraz napisanie pracy naukowej w języku polskim i/lub angielskim. Coraz częściej 

seminaria doktoranckie w katedrach odbywają się w języku angielskim. Ponadto doktoranci mają możliwość samodzielnego prowadzenia badań 

naukowych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinach chemia, biochemia i ochrona środowiska oraz w dziedzinie nauk biologicznych, w 

dyscyplinie biofizyka i biotechnologia, nie tylko w jednostkach macierzystych Wydziału Chemii, ale również we współpracy z innymi 

wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego oraz innymi jednostkami / firmami w Gdańsku i okolicach. Dzięki temu uczestnicy studiów III stopnia 

zdobywają wiedzę właściwą obszarowi prowadzonych badań oraz nabywają umiejętności ich prowadzenia, interpretacji uzyskanych wyników i 

pracy zespołowej.  

Wydział Chemii stwarza doktorantom możliwości publikowania wyników badań w czasopismach naukowych i monografiach (także w roli 

pierwszych autorów prac) oraz wyjazdów na konferencje i staże. W przygotowywaniu publikacji doktoranci otrzymują niezbędne wsparcie od 

swoich opiekunów naukowych / promotorów lub innych pracowników jednostek, w których odbywają studia doktoranckie.  Doktoranci są 

skutecznie motywowani do prowadzenia pracy badawczej i przedstawiania wyników tej pracy w postaci publikacji, co owocuje 

współautorstwem licznych artykułów. W latach 2010-2014 ukazało się łącznie 2110 artykułów i prezentacji konferencyjnych. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje współautorstwo doktorantów w publikacjach z listy filadelfijskiej, przy czym korzystną tendencją jest wzrost od 52 prac 

w roku 2010 do 67 w roku 2014. Wyraźne są działania jednostki w kierunku podniesienia poziomu publikowanych prac naukowych, co 

znakomicie sprzyja dobremu przygotowaniu doktorantów do pracy badawczej. 

 

Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe obejmują wykłady prowadzone głównie przez samodzielnych pracowników 

naukowych. Obecnie w proces dydaktyczny związany z realizacją programu studiów doktoranckich zaangażowanych jest 18 profesorów i 

doktorów habilitowanych.  

Przedmioty fakultatywne są proponowane przez Katedry i zatwierdzane przez kierownika studiów doktoranckich. Weryfikacją oferty zajmuje się 

także Rada Programowa, która uwzględnia opinie promotorów i doktorantów. Uruchamiane są te wykłady, na które zapisało się przynajmniej 6 

osób. Dodatkowo, przy tworzeniu listy przedmiotów fakultatywnych brane są pod uwagę wyniki ankiet prowadzonych wśród doktorantów i 

dotyczących przydatności tych przedmiotów. 

Bardzo wartościową ofertą proponowaną doktorantom jest uczestnictwo w blokach zajęć realizowanych przy udziale wykładowców z zagranicy 

lub zaproszonych wykładowców  

z innych ośrodków. Bloki te są najczęściej dwutygodniowe i dotyczą zagadnień uzupełniających lub poszerzających program proponowany przez 

pracowników Wydziału. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku zatrudniono na Wydziale wykładowcę anglojęzycznego, który prowadzi zajęcia 

na studiach II i III stopnia. 
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Na zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne przewidziano w programie studiów 15 ECTS do uzyskania w ciągu 4 lat. W tej 

grupie zajęć znajdują się wykłady  

i ćwiczenia, które służą rozwijaniu umiejętności dydaktycznych oraz praktyki zawodowe.  

W ofercie znajdują się przedmioty „Dydaktyka akademicka” oraz „BHP i ergonomia”, które są dobrze dobrane i pozwalają na rozwinięcie 

umiejętności nauczyciela akademickiego. Praktyki obejmują samodzielne prowadzenie zajęć i w tej formie zaliczają się doktoranci lat 2-4, 

natomiast doktoranci 1-go roku mogą zaliczać zajęcia asystując na zajęciach prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela. Dobrym 

rozwiązaniem jest zalecenie aby podczas trwania studiów doktoranckich doktorant był przydzielany do prowadzenia tych samych lub podobnych 

zajęć, co sprzyja doskonaleniu praktycznych umiejętności nauczyciela akademickiego. Na wykładach i ćwiczeniach doktoranci zapoznają się z 

nowoczesnymi metodami i technikami prowadzenia zajęć, m.in. z technikami multimedialnymi i wykorzystaniem tablic interaktywnych. Należy 

tu podkreślić bardzo dobre wyposażenie Wydziału w tym zakresie. Wszystkie sale wykładowe tworzące zespół pięciu audytoriów są wyposażone 

w nowoczesne rzutniki multimedialne oraz stoły i odpowiednie zaplecze do wykonywania eksperymentów chemicznych. Sale te są 

klimatyzowane i wyposażone są w system nagłośnienia. Ponadto, każda z 10 sal seminaryjno-wykładowych oraz 14 sal seminaryjnych posiada 

projektor multimedialny i automatyczny zestaw rolet. W 6 salach znajdują się tablice interaktywne. 

 

Bardzo istotnym elementem programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej, 

jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i jej publiczna obrona. Doktoranci studiów stacjonarnych wykonują badania eksperymentalne do 

rozprawy doktorskiej w laboratoriach wydziałowych, natomiast doktoranci studiów niestacjonarnych mogą te badania wykonywać w miejscu 

swojej pracy. Na Wydziale znajdują się nowoczesne laboratoria badawcze przypisane katedrom, w których doktoranci wykonują swoje badania.  

Każdy doktorant od początku studiów ma wyznaczonego opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego promotora, z którym na 

bieżąco konsultuje plan realizowanych badań. Opiekunami i promotorami prac doktorskim mogą być wyłącznie pracownicy posiadający stopień 

doktora habilitowanego lub tytuł profesora, co jest zgodne z przepisami i zapewnia odpowiednio wysoki poziom naukowy rozpraw doktorskich. 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi (Uchwała o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14.03.2003 r. z późniejszymi 

zmianami) wzrasta udział doktorów w opiece nad doktorantami jako promotorów pomocniczych. Na Wydziale funkcje promotorów 

pomocniczych pełni aktualnie 10 doktorów. Pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej oraz zakończenie przewodu doktorskiego nadaniem 

stopnia doktora są potwierdzeniem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na studiach doktoranckich. 

 

W strukturze Wydziału jest 11 katedr w ramach których funkcjonuje 30 pracowni naukowych, w których realizowane są badania naukowe. 

Wyniki pracy badawczej pracowni podlegają okresowej ocenie, a w przypadku niezadowalających wyników pracownia może nawet zostać 

rozwiązana. Taki system sprzyja intensyfikacji pracy naukowej, co jest bardzo korzystne dla efektywnego kształcenia doktorantów. Doktoranci 

są przypisani do pracowni poprzez osobę opiekuna naukowego. 
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Warto zaznaczyć, że doktorant może wystąpić do Kierownika Studium Doktoranckiego  

o realizację programu w ramach indywidualnego toku studiów, w trakcie którego będzie odbywać zajęcia dydaktyczne w innym czasie niż to 

przewiduje plan studiów. 

W trakcie spotkania z przedstawicielami społeczności doktoranckiej ustalono, że program studiów spełnia oczekiwania doktorantów.  

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych rozmów z doktorantami i Kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz analizy przedłożonej 

dokumentacji (programy studiów, efekty kształcenia, sylabusy) można stwierdzić, że opracowana oferta programowa na studiach III stopnia, 

realizowanych na Wydziale Chemii UG oraz warunki studiowania stwarzane przez Wydział pozwalają uzyskać zakładane efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy i umiejętności na zaawansowanym poziomie w dziedzinie związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych oraz 

związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań, a także kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-

badawczej  

w dyscyplinach: chemia, ochrona środowiska i biochemia.  

Ekspert międzynarodowy: 

Warunki pracy naukowej doktorantów w świetle znanych mi ośrodków międzynarodowych są bardzo dobre i zapewniają skuteczny postęp pracy 

doktorskiej. Doktoranci korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej w laboratoriach Wydziału oraz są włączeni do badań związanych z 

tematyką studiów doktoranckich. Ten system działa sprawnie i ma możliwość zapewnienia dobrego poziomu prac doktoranckich. Z analizy 

raportu samooceny oraz rozmów z doktorantami wynika, że są oni włączeni do wspólnych badań w programach międzynarodowych (w tym też 

do projektów promotorów) oraz uczestniczą w wymianie realizowanej z ośrodkami zagranicznymi. Taka praktyka współpracy/wymiany służy 

rozwojowi kontaktów, rozszerzeniu widnokręgu studentów oraz sprzyja jakości przygotowanych prac naukowych.  

Doktoranci stwierdzili, że są zadowoleni z warunków robienia pracy doktorskiej oraz że program nauczania spełnia ich oczekiwania. Na pytanie 

czy warto byłoby spośród przedmiotów humanizujących wybrać dydaktykę szkoły wyższej jako wykład podstawowy/obligatoryjny 

odpowiedzieli że byłoby to sensowne, gdyż prowadzą zajęcia dla studentów i są oceniani przez nich – a więc potrzebują więcej wiedzy w sferze 

dydaktyki.  

 

2. Jednostka zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodne  

z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwiające nabycie uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

 

Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych. 
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3. Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania efektów kształcenia 

 

Efekty kształcenia są zapisane w sylabusach przedmiotów, które są dostępne na stronach internetowych Wydziału dla wszystkich interesariuszy. 

Doktoranci korzystają z oferty zajęć przygotowanej na macierzystym Wydziale a także na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.  

W określaniu efektów kształcenia uczestniczą zarówno interesariusze zewnętrzni jak  

i wewnętrzni. Szczególnie ważną rolę należy tu przypisać Radzie Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG, złożonej z wybitnych przedstawicieli 

praktyki gospodarczej oraz przedstawicieli administracji publicznej w obszarze chemii oraz ochrony środowiska. W skład Rady wchodzą 

pracodawcy, u których podejmują staże i pracę absolwenci Wydziału. 

Istotne są także opinie  zaproszonych wykładowców, w tym profesorów wizytujących. 

Doskonaląc koncepcję kształcenia na Wydziale Chemii wykorzystano też doświadczenia  

z realizacji projektu europejskiego, który dotyczył opracowania uniwersalnych, europejskich standardów kształcenia w zakresie nauk o 

środowisku (Graduate and Postgraduate Study of Transdisciplinary Environmental Science) i był realizowany w latach 2001 – 2005 przez 

Wydział Chemii UG z uczelniami z Niemiec, Norwegii i Rumunii. 

 

W proces kształtowania koncepcji i efektów kształcenia zaangażowani są interesariusze wewnętrzni, przede wszystkim pracownicy Wydziału, a 

także innych Wydziałów UG współpracujących z Wydziałem Chemii w zakresie badań naukowych i kształcenia. Bezpośredni udział w 

określaniu efektów kształcenia mają Rady Programowe kierunków chemia i ochrona środowiska, 

 

Za przygotowanie dokumentacji, w tym efektów kształcenia, planu studiów, macierzy  

i sylabusów dotyczących studiów doktoranckich odpowiada Prodziekan ds. Kształcenia  

i Rozwoju Kadry Naukowej oraz Rada Programowa Studiów Doktoranckich. Natomiast  

w zatwierdzaniu nowego programu kształcenia udział biorą: Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Wydziału Chemii, 

Senacka Komisja ds. Kształcenia  

i Senat Uczelni. Uczestnicy studiów III stopnia mają wpływ na program i efekty kształcenia na studiach doktoranckich poprzez udział w pracach 

ww. organów kolegialnych oraz wchodząc w skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia  

i Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki. Szczegółowe efekty kształcenia związane  

z przedmiotami i sposób ich weryfikacji, zapisane w sylabusach, są określane przez nauczycieli akademickich prowadzących dane zajęcia.  

 

4. Jednostka stosuje system ECTS, w którym liczba punktów odpowiada nakładowi pracy doktoranta i słuchacza, adekwatnemu do 

osiąganych efektów kształcenia 
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Całkowity wymiar punktów ECTS jest zgodny z§4.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 01.09.2011r. w sprawie 

kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych z późn. zm. Ponadto wymiar godzinowy zajęć fakultatywnych 

rozwijających umiejętności zawodowe i zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne oraz przypisane im punkty ECTS, a także 

wymiar godzinowy praktyk dydaktycznych odpowiadają §4.2, §4.3, §4.4 oraz §6.1 ww. rozporządzenia.  

 

System ECTS stosowany na Wydziale jest poprawny i opiera się na zgodności liczby punktów z nakładem pracy doktoranta i osiąganymi 

efektami kształcenia. System ten uwzględnia w szczególności różnorodność nakładu pracy potrzebnego do osiągnięcia efektów kształcenia w 

poszczególnych blokach programowych oraz przedmiotach z danego bloku.  System ten został zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami 

Rozporządzenia MNiSW z 24 lipca 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich  

w uczelniach i jednostkach naukowych. 

Łączny wymiar zorganizowanych zajęć dydaktycznych objętych programem całego toku studiów odpowiada 39 punktom ECTS dla obu form 

studiów (stacjonarnych  

i niestacjonarnych). Punkty ECTS nie są przyznawane za pracę naukową, natomiast efekty związane z badaniami naukowymi są osiągane w 

ramach seminariów doktoranckich. Przykładowe efekty z tej grupy dotyczą przygotowania i napisania pracy naukowej, planowania i wykonania 

zadań badawczych czy wykorzystania literatury naukowej. 

Seminaria doktoranckie są zajęciami obowiązkowymi, a uczestnicy uzyskują za ich realizację 8 punktów ECTS. 

Zgodnie z planem studiów w ramach zajęć fakultatywnych doktoranci uzyskują 31 punktów ECTS. W grupie zajęć fakultatywnych można 

wyróżnić zajęcia przygotowujące uczestników do pełnienia roli nauczyciela akademickiego oraz zajęcia rozszerzające wiedzę i umiejętności 

niezbędne do prowadzenia badań naukowych, czyli rozwijające umiejętności zawodowe. Wydział proponuje bogatą ofertę wykładów z różnych 

dziedzin, umożliwiając wybór zarówno wykładów z dziedziny, w której doktorat prowadzi badania naukowe i z dziedzin pokrewnych (w sumie 

12 ECTS w ciągu 4 lat) jak i wykładów ogólnouczelnianych z innych dziedzin, takich jak filozofia (4 ECTS w ciągu 4 lat). Zajęcia fakultatywne 

pozwalają uzyskać efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Na praktyki zawodowe przypada 15 ECTS w ciągu 4 lat, 

a odpowiednie efekty kształcenia rozwijające umiejętności dydaktyczne mogą być uzyskane poprzez pomoc w prowadzeniu zajęć (głównie na I 

roku) i samodzielne prowadzenie zajęć (na wyższych latach). 

 

5. Jednostka posiada wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny - zwłaszcza dla studentów, doktorantów i słuchaczy - system 

umożliwiający ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia. 

 

Cele i efekty kształcenia są opisane w sylabusach dostępnych dla wszystkich interesariuszy (przede wszystkim dla studentów i doktorantów) na 

stronach internetowych Wydziału.  
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Prace zaliczeniowe i egzaminacyjne są oceniane przez prowadzących zgodnie z opisem weryfikacji efektów kształcenia zawartym w sylabusie, a 

każdy student ma prawo zapoznania się z oceną swojej pracy i może o niej porozmawiać z prowadzącym, np. w trakcie konsultacji. W sytuacjach 

spornych, zwłaszcza takich, które mogą skutkować skreśleniem  

z listy studentów, głos ostateczny w sprawie prawidłowości oceny pracy należy do Prodziekana ds. Studiów. Pisemne prace zaliczeniowe, 

projektowe i egzaminacyjne są przechowywane przez prowadzącego przedmiot przez co najmniej jeden cykl kształcenia. 

Sposób weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku praktyki zawodowej jest opisany szczegółowo w "Regulaminie praktyk", umieszczonym na 

stronie internetowej Wydziału. Weryfikacji dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Staży i Praktyk na podstawie: opinii opiekuna praktyki z 

zakładu pracy, pisemnego sprawozdania z praktyki przygotowanego przez studenta oraz dziennika praktyk. Pełnomocnik Dziekana ds. Staży i 

Praktyk potwierdza osiągnięcie celów kształcenia praktyki poprzez wpis do indeksu. 

Przedstawiony w skrócie system jest odpowiedni dla uczelni wyższej, jest przejrzysty  

i umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów i celów kształcenia. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia i postępów w pracy naukowej uczestników studiów doktoranckich odbywa się w sposób ciągły przy 

wykorzystaniu różnych form, odpowiednich dla tego typu kształcenia. Doktoranci przedstawiają wyniki swojej pracy na sesjach 

sprawozdawczych doktorantów, w obecności zarówno doktorantów jak i pracowników naukowych, którzy je komentują i oceniają. Ważną formą 

weryfikacji efektów kształcenia, w zakresie zarówno badań literaturowych jak i prac eksperymentalnych, są zebrania organizowane w Katedrach 

lub pracowniach naukowych. Na tych zebraniach doktoranci przedstawiają swoje prace, które są na bieżąco są poddawane ocenie. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia i postępów pracy naukowej na studiach doktoranckich obejmuje w szczególności: 

 ocenę rocznej działalności naukowej podczas wystąpień  na obowiązkowych sesjach sprawozdawczych doktorantów (udział doktorantów 

i opiekunów naukowych/ promotorów): doktoranci IV roku przygotowują prezentację ustną głównych wyników badań pracy doktorskiej 

w postaci prezentacji multimedialnej, a doktoranci pozostałych lat- postery lub proceeding, obejmujące elementy pracy doktorskiej, 

 uczestnictwo w zebraniach katedr / pracowni naukowych, podczas których doktoranci przedstawiają rezultaty swoich badań, 

 roczne Sprawozdanie doktoranta z przebiegu studiów doktoranckich oraz postępów  

w realizacji pracy doktorskiej, składane na ręce Kierownika Studiów Doktoranckich, zaopiniowane przez opiekuna naukowego / 

promotora, obejmujące: 

- postęp w badaniach związanych z doktoratem, 

- dorobek naukowy, w tym publikacje przygotowane do druku lub opublikowane, udział w pracach badawczych jednostki, 

uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, uczestnictwo w stażach naukowych w innych placówkach (krajowych i 

zagranicznych), 

- działalność na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, w tym uczestnictwo w Komisjach, organizacja konferencji, koordynacja 

uniwersyteckich eventów, etc. 
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- zajęcia odbyte przez doktoranta- zakres przedmiotów zaliczonych, 

- zajęcia dydaktyczne zrealizowane przez doktoranta – tytuły i rodzaje odbytych asyst / prowadzonych zajęć, liczba godzin odbytych 

asyst / przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, 

- udział w projektach, grantach badawczych, 

- plan zajęć do wykonania w następnym roku studiów, 

 zaliczanie zajęć objętych programem studiów doktoranckich (uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z zaliczeń lub egzaminów), 

potwierdzone wpisem w indeksie doktoranta, 

 ocena realizacji badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej dokonywana przez opiekuna naukowego / 

promotora, potwierdzona wpisem w indeksie dokonywanym przez Kierownik Studium Doktoranckiego, 

 ocenę jakości przeprowadzonych zajęć dydaktycznych ze studentami, poprzez analizę wyników ankiet studenckich i hospitacji. 

 

Systemowej analizy wszechstronnych osiągnięć doktorantów dokonują komisje stypendialne  

i konkursowe, które oceniają poziom prowadzonych badań, uzyskane w tych badaniach wyniki a także umiejętność przygotowania wniosku.  

Osiągnięcia naukowe doktorantów są weryfikowane przez recenzentów zewnętrznych  

w procesie publikacji prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Podobnie, wnioski grantowe składane przez doktorantów podlegają 

ocenie ekspertów zewnętrznych. 

Weryfikacja efektów kształcenia związanych z przygotowaniem doktorantów do zawodu nauczyciela akademickiego odbywa się w oparciu o 

analizę wyników ankiet studenckich oraz hospitacje prowadzone przez osoby odpowiedzialne za wykładany przedmiot.  

Dodatkowym sposobem weryfikacji efektów kształcenia na studiach doktoranckich jest ocena zewnętrzna prac doktorskich realizowana poprzez 

udział w konkursach, na przykład  

w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii UG.  

Ostatecznym potwierdzeniem uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy i nabycia umiejętności i kompetencji społecznych jest zakończenie 

przewodu doktorskiego i uzyskanie stopnia naukowego doktora. Etap ten jest poprzedzony złożeniem egzaminów doktorskich przed ustawowo 

powołanymi komisjami i uzyskanie pozytywnych recenzji przygotowanych przez  dwóch recenzentów spoza Wydziału. 

 

Podczas wizytacji ustalono, iż doktoranci mają łatwy dostęp do informacji na temat procedur ich oceniania. Szczegółowe wymagania dotyczące 

zaliczenia poszczególnych przedmiotów zawarte są w sylabusach oraz w programie i regulaminie studiów doktoranckich, a o sposobie zaliczania 

doktoranci są informowani na początku zajęć. Niezbędne informacje umieszcza się również na stronie internetowej Wydziału Chemii. 

Stosowany system oceny w opinii doktorantów jest wiarygodny i przejrzysty, a kryteria oceny uzgodnione były z Samorządem Doktorantów. 
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Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego
 4
 wyróżniająco  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Program Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii zapewnia uzyskanie wszystkich efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych dla tego obszaru. Oferta jest różnorodna i elastyczna, uwzględnia udział wykładowców zagranicznych i specjalistów z 

innych uczelni. Doktoranci uzyskują bardzo dobre przygotowanie do pracy badawczej i badawczo-rozwojowej.  

2) nie dotyczy 

3) Wydział wypracował bardzo efektywny sposób określania efektów kształcenia przy udziale zarówno własnej kadry jak i przedstawicieli 

pracodawców. Wykorzystywane są także doświadczenia pracowników zdobyte w pracy poza Wydziałem.  

4) System ECTS jest oparty na zgodności z nakładem pracy doktoranta. Blokom tematycznym, obejmującym zajęcia obowiązkowe, zajęcia 

fakultatywne i praktyki zawodowe, przydzielono odpowiednią punktację.  

5) System oceny osiągnięć celów i efektów kształcenia jest logiczny, przejrzysty, dobrze opisany i dostępny w sylabusach i dodatkowych 

dokumentach dotyczących np. przyznawania nagród i stypendiów.  

 

 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia 

efektów kształcenia  

1) Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz 

prowadzi politykę kadrową umożliwiającą rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników, 

Realizację oferowanych form kształcenia zapewnia kadra Wydziału obejmująca aktualnie 108 pracowników w tym 19 profesorów zwyczajnych, 

23 doktorów habilitowanych (z tego 20 na stanowiskach prof. UG), 57 doktorów na stanowiskach adiunktów oraz 9 asystentów.  

W relacji do sytuacji sprzed pięciu lat wyraźnie wzrosła liczba doktorów habilitowanych  

(z 8 do 23 osób) przy równoczesnym spadku liczby doktorów (z 72 do 57 osób). Co istotne wzrosła też liczba asystentów (z 4 do 9 osób) a 

sumaryczna liczba nauczycieli akademickich w tym okresie zwiększyła się o 7 etatów, głównie w wyniku przekształcenia etatów 

administracyjnych i naukowo-technicznych. Poza dwiema osobami, dla pozostałych pracowników, uczelnia jest jedynym i podstawowym 

miejscem pracy.  

Na Wydziale zauważa się szczególną dbałość o jedność kształcenia i badań naukowych  

a struktura Wydziału oparta jest o obszar kształcenia oraz obejmuje 11 katedr i jeden Zakład dydaktyki i popularyzacji nauki Z kolei w katedrach 
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funkcjonują kilkuosobowe pracownie naukowe, których w sumie na Wydziale jest ok. 30. Sprzyja to spójności działalności dydaktycznej z 

kompetencjami badawczymi nauczycieli akademickich.  

Ważnym elementem polityki kadrowej Wydziału jest promocja szybkiego zdobywania stopni i tytułów naukowych oraz zdobywania 

doświadczenia i stosunkowo szybkiego wzrostu dorobku naukowego, w ramach staży podoktorskich, w renomowanych, naukowych ośrodkach 

zagranicznych. Aktywni naukowo pracownicy są powoływani na kierowników zespołów badawczych, z własnym budżetem statutowym oraz 

infrastruktura badawczą, co umożliwia im rozwijanie swoich zainteresowań naukowych. Poza finansowym elementem wsparcia, głównie 

młodych nauczycieli akademickich, są też organizowane dla nich kursy dydaktyki akademickiej i emisji głosu na Uniwersytecie Gdańskim.    

W ramach polityki kadrowej na uwagę zasługuje przyjęcie zasady nieodtwarzania etatów  

w jednostkach, gdzie tworzą się wakaty, ale zatrudnianie zewnętrznych specjalistów zgodnie  

z aktualnymi i planowanymi potrzebami w zakresie kierunków kształcenia. Taka polityka zapobiega znaczącym dysproporcjom w obciążeniach 

dydaktycznych pomiędzy katedrami oraz umożliwia rozwój nowych kierunków badań.   

Bezpośrednim skutkiem prowadzonej polityki kadrowej Wydziału jest korzystna struktura wiekowa nauczycieli akademickich (ponad połowa 

doktorów habilitowanych to osoby ok.  

40-letnie), mimo intensywnie realizowanych awansów naukowych, co korzystnie wyróżnia ocenianą jednostkę na tle innych jednostek 

podobnego typu. 

Elementem mobilizującym pracowników do rozwoju naukowego jest przy tym stosowany na Wydziale system oceny nauczycieli akademickich, 

zgodnie z którym warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie, w okresie kadencji, wymaganej liczby punktów za wszystkie obszary 

działalności naukowej pracownika. Podobny system „progów punktowych” dotyczy pracowni naukowych, ich nieosiągnięcie skutkuje 

rozwiązaniem lub przekształceniem pracowni.  

Ważnym elementem oceny pracowników są wyniki badań ankietowych studentów  

i doktorantów, które odrywają istotną rolę w doskonaleniu kształcenia na Wydziale Chemii. Stosowany system ankietowania zabezpiecza 

wysoką „zwrotność” ankiet a w konsekwencji wysoką statystyczną wiarygodność uzyskanych danych. Efektywność ankiet i wyciągania 

wniosków z ich rezultatów przynosi wyraźne pozytywne efekty w procesie kształcenia, co przejawia się systematycznym, od trzech lat, 

wzrostem średniej oceny kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału.  

Ocenę jakości realizacji zajęć dydaktycznych powierzonych nauczycielom akademickim Wydziału, pod względem merytorycznym, 

metodycznym i organizacyjnym, dokonuje się (przynajmniej raz na dwa lata) także na podstawie hospitacji zajęć przez kierowników jednostek 

organizacyjnych (katedr, zakładów, pracowni), w których są zatrudnieni, zaś zajęcia prowadzone przez kierowników tych jednostek dokonywane 

są przez dziekana lub prodziekana. Wyniki hospitacji zapisane w formularzu, wprowadzonym zarządzeniem dziekana, omawiane są z 

prowadzącym zajęcia i przekazywane do Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, gdzie są analizowane i opracowywane, a 
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raport sporządzany na ich podstawie stanowi fragment sprawozdania z oceny własnej Wydziału oraz jest przekazywany prorektorowi ds. 

kształcenia.  

W końcu na Wydziale prowadzone są także coroczne audyty wewnętrzne funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, a 

sprawozdania i wnioski z ich realizacji są przekazywane władzom Wydziału oraz są publikowane na jego stronie internetowej 

http://chemia.ug.edu.pl/wydzial/jakosc_ksztalcenia/protokoly_i_sprawozdania.                  

Na podstawie rozmów z doktorantami można stwierdzić, że pozytywnie oceniają oni kompetencje kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie 

prowadzonych na Wydziale zajęć, podkreślając także jej dużą życzliwość.  

W sumie Wydział dysponuje bardzo dobrą kadrą nauczycieli akademickich o specjalnościach i kompetencjach naukowo-dydaktycznych 

zgodnych z prowadzonym procesem kształcenia, dba o rozwój własnej kadry, oraz – co ważne – na zwalniane etaty zatrudnia zewnętrznych 

specjalistów, zgodnie z planowanym poszerzeniem oferty dydaktycznej. Działalność dydaktyczna nauczycieli akademickich podlega 

wprowadzonemu na Wydziale wielostronnemu systemowi oceny skutkującemu wyraźnym wzrostem jakości kadry naukowo-dydaktycznej.           

Ekspert międzynarodowy: 

Do Wydziału przyjeżdżają wykładowcy z jednostek zagranicznych, którzy prowadzają wykłady oraz seminaria. Zajęcia te cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród studentów oraz doktorantów. Przyjeżdżający wykładowcy są włączeni do procesu nauczania, prowadzą 30 godzin 

wykładów. Są też włączani do opieki/promowania doktorantów Wydziału. Jednak, patrząc na potencjał Uczelni, ta liczba międzynarodowych 

wykładowców mogłaby być większa. Rozszerzanie takiej współpracy dałoby impuls do powstania nowych kontaktów oraz możliwości 

ściślejszej wymiany myśli z kolegami z zagranicy w sferach nauczania oraz pracy naukowej. 

Według informacji podanej w raporcie samooceny doktoranci z jednostek zagranicznych rzadko przyjeżdżają do Wydziału na wymianę albo na 

prowadzenie badań powiązanych z pracami doktorskimi. Brak włączenia doktorantów zagranicznych do pracy Wydziału nie wpływa korzystnie 

na stopień współpracy międzynarodowej i pozostaje kwestią do rozwiązania.  

 

2) jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia,  

Infrastruktura dydaktyczno-badawcza Wydziału Chemii znacznie się poprawiła po oddaniu do użytkowania nowego i bardzo dobrze 

wyposażonego, w sprzęt badawczy, obiektu Wydziału Chemii (koszt realizacji inwestycji 128 mln zł). W czerwcu 2013 r.  

Wydział rozpoczął działalność w nowej siedzibie w kampusie w Gdańsku-Oliwie, w obiekcie o powierzchni 28 572 m
2
 zaprojektowanym i 

wykonanym zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa pracy w laboratoriach chemicznych. Obiekt podzielony jest na trzy części: 1) 

strefę ogólnodostępną z częścią dydaktyczną, laboratoriami specjalistycznymi oraz biurowo-socjalną, 2) strefę zamkniętą z laboratoriami 

http://chemia.ug.edu.pl/wydzial/jakosc_ksztalcenia/protokoly_i_sprawozdania
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ogólnowydziałowymi i laboratoriami naukowo-badawczymi oraz 3) strefą magazynowo-warsztatową. Laboratoria w strefie zamkniętej dzielą się 

na 54 moduły, każdy składający się z czterech pomieszczeń laboratoryjnych i czterech pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracy 

zespołu badawczego, w tym doktorantów. Wszystkie laboratoria są wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne i dygestoria oraz posiadają 

punkty poboru wody dejonizacyjnej, instalacje gazów specjalnych (azot, argon, hel, gaz dedykowany), punkt sprężonego powietrza i instalacje 

automatycznego sterowania wentylacją. Co ważne, laboratoria poza wejściami na korytarz mają wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz 

budynku pomostami na poszczególnych piętrach z zejściem schodami ewakuacyjnymi.  

Wydział Chemii dysponuje nowoczesną aparaturą dydaktyczną i badawczą dostępną  

w poszczególnych katedrach i zakładach oraz w pracowniach ogólnowydziałowych. Na Wydziale funkcjonuje Zespół Pracowni 

Fizykochemicznych, w tym pracownia magnetycznego rezonansu jądrowego, dwa laboratoria niskich temperatur, laboratorium reakcji 

niebezpiecznych, liofilizatornia, laboratorium krystalograficzne i dwa laboratoria spektroskopowe. Niezależnie od tego w obiekcie zlokalizowane 

są dydaktyczne laboratoria studenckie (łączna powierzchnia 2700 m
2
) oraz hala technologiczna (120 m

2
). Należy podkreślić, ze Wydział 

niezależnie, od praktycznie pełnego wyposażenia w aparaturę stosowaną w typowych badaniach chemicznych, posiada także aparaty unikatowe 

umożliwiające prowadzenie badań na światowym poziomie.  

Obiekt Wydziału Chemii zawiera również zespół audytoriów o łącznej powierzchni 800 m
2
 składający się z jednej Sali na 234 osoby i czterech 

sal na 98 osób. We wszystkich salach są miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Należy podkreślić, że wszystkie audytoria 

umożliwiają wykonanie pokazów chemicznych i posiadają zaplecza do ich przygotowania.  

W budynku znajduje się ponadto 10 sal seminaryjno-wykładowych na 50 osób każda i 14 sal seminaryjnych, każda na 30 osób. Wszystkie sale są 

wyposażone w projektor multimedialny, w sześciu salach są tablice interaktywne, a duże audytoria posiadają nagłośnienie. Wszystkie 

wymienione sale są wyposażone w systemy centralnej klimatyzacji. W budynku Wydziału znajdują się także trzy pracownie komputerowe z 12 

stanowiskami każde, a doktoranci ponadto mają do dyspozycji 6 sal „cichej nauki” wyposażonych w 30 zestawów komputerowych. 

Infrastruktura jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  

Informacje odnośnie do infrastruktury dydaktycznej można znaleźć na stronie internetowej Wydziału pod adresem 

http://chemia.ug.edu.pl/rekrutacja/infrastruktura_dydaktyczna gdzie zamieszczony jest też plan obiektu tej jednostki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dostępny sprzęt i możliwości analityczne są także wyspecyfikowane m.in. w polsko-angielskim informatorze Wydziału. Dla łatwego znalezienia 

poszczególnych pomieszczeń (Katedr, laboratoriów studenckich, sal audytoryjno-seminaryjnych, komputerowych, czy biurowych) określenie ich 

położenia w obiekcie jest dostępne pod internetowym adresem: http://chemia.ug.edu.pl/pracownicy/znajdz_w_budynku. 

Wydział nie dysponuje odrębną biblioteką wydziałową, a zbiory drukowane są zlokalizowane w Bibliotece Głównej w niedalekim sąsiedztwie. 

Zbiory te obejmują: ksiązki (ponad 3700 tytułów z zakresu chemii i ponad 2.300 z zakresu ochrony środowiska), czasopisma (154 z zakresu 

chemii i 103 z ochrony środowiska). Do zbiorów, z wyjątkiem zborów specjalnych, jest wolny dostęp przez siedem dni w tygodniu. Pracownicy, 

studenci i doktoranci Wydziału posiadają dostęp on-line do szeregu elektronicznych książek i zbiorów czasopism z zakresu chemii i ochrony 

http://chemia.ug.edu.pl/rekrutacja/infrastruktura_dydaktyczna
http://chemia.ug.edu.pl/pracownicy/znajdz_w_budynku
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środowiska, oferowanych przez najważniejszych światowych wydawców  Zbiory elektroniczne dostępne są w sieci Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz z komputerów domowych za pomocą usługi VPN.  

Obiekt Wydziału Chemii został wybudowany przy udziale środków unijnych (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) co 

uniemożliwia wykonywanie komercyjnych prac badawczych na jego terenie i z udziałem sprzętu zakupionego w ramach projektu,. Wydział 

realizuje jednak różne badania, dla zainteresowanych interesariuszy zewnętrznych w ramach wspólnie realizowanych projektów konsorcyjnych, 

a także realizacji prac magisterskich czy doktorskich z tematyki zaproponowanej przez instytucje pozauczelniane (prace na zamówienie). 

Wykorzystywane są też inne możliwości realizacji prac na potrzeby interesariuszy zewnętrznych np. w ramach Fundacji Uniwersytetu 

Gdańskiego przy wykorzystaniu aparatury wynajętej w innych jednostkach. Z rozmów Zespołu Oceniającego z władzami dziekańskimi można 

stwierdzić świadomość oraz pełne zrozumienie misji dla modelowego kształcenia na Wydziale na rynek pracy. Wizytowana baza dydaktyczna w 

pełni nowoczesna daje nadzieję na stałe wzmacnianie umiejętności i kompetencji studenta. Z drugiej zaś strony firmy z otoczenia społeczno-

gospodarczego nie tylko udostępniają swoją aparaturę badawczą studentom i doktorantom Wydziału w ramach ich staży czy realizacji prac 

awansowych a nawet nie stronią od zakupu aparatury zasilającej zasoby jednostki. Dotyczy to m.in.: 

 Instalacji do rektyfikacji rozpuszczalników i LH60 przez firmę Iludest GmBH 

 Liofilizatora Christ ser.A przez firmę Hydrolab 

czy innego sprzętu drobnego zakupionego przez firmę Bioanalytic.      

Doktoranci mają łatwy dostęp do funkcjonujących na Wydziale stanowisk naukowo-badawczych, także z pracowni innych jednostek niż ta, w 

której odbywają studia doktoranckie. Mogą również realizować swoje projekty badawcze w laboratoriach ośrodków / przedsiębiorstw, z którymi 

współpracuje Uniwersytet Gdański.  

Do dyspozycji uczestników studiów III stopnia pozostaje również Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego oraz zbiory wydziałowe. Istnieje 

możliwość zamówienia publikacji niedostępnych w bibliotece. Poza zbiorami drukowanymi, doktoranci mogą korzystać  

z książek i czasopism elektronicznych oraz baz pełnotekstowych, np. bazy czasopism Elsevier, Springer, Wiley Blackwell, American Chemical 

Society, Royal Society of Chemistry, w tym także z komputerów domowych.  

W trakcie spotkania z przedstawicielami społeczności doktoranckiej nie zgłoszono uwag dotyczących infrastruktury dydaktycznej. 

Podsumowując: Wydział Chemii UG dysponuje nowoczesną infrastrukturą dla realizacji kształcenia i badań naukowych w zakresie chemii i 

ochrony środowiska na światowym poziomie.       

 

3) polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju 
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Wydział Chemii UG jest samodzielny finansowo. Główne źródła finansowe na utrzymanie Wydziału i prowadzenie zaplanowanej działalności 

we wszystkich jej obszarach to: 1) dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną, 2) dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego 

i celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców a także 3) koszty pośrednie  

z realizowanych projektów badawczych.   

Przychody finansowe z dotacji budżetowej przeznaczone są głównie na fundusz płac  

i, w znacznie mniejszej części, na wsparcie działalności dydaktycznej. Środki przyznane na działalność statutową dzielone są w 70 % na 

realizację zadań badawczych i w 30 % na zadania projakościowe, dofinansowanie młodych naukowców i konferencje.  

W wymienionych zakresach dziekan dokonuje podziału środków w sposób jasny i otwarty, zgodnie ze stosownymi zarządzeniami. Uwzględnia 

przy tym m.in. środki dla Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (ok. 10 tys. rocznie) oraz mikrobudżety do dyspozycji pełnomocników 

dla realizacji przydzielonych im zadań.  

Motywacją do zaangażowania w pracę naukowo-badawczą i rozwój naukowy kadry Wydziału jest stosowany system podwyżek uzależniony od 

wyników okresowej oceny pracy naukowej i dydaktycznej, wdrożone zasady dodatkowego wynagradzania najlepszych pracowników poprzez 

przyznawanie dodatków funkcyjnych dla młodych kierowników pracowni naukowych oraz przyznawanie dodatków specjalnych dla 

najaktywniejszych pracowników za dodatkowe prace wykonane na rzecz Wydziału.  

Niezwykle ważnym źródłem przychodów są koszty pośrednie z projektów, których wielkość corocznie rośnie zbliżając się nawet do 2 mln zł. 

Wielkość ta w połowie pozostaje do dyspozycji Wydziału a pozostała część jest przekazywana do dyspozycji władz centralnych Uniwersytetu 

Gdańskiego. Podział tych środków na Wydziale jest konsultowany z Radą Wydziału i przeznaczony głównie na utrzymanie cennej i 

wielkogabarytowej aparatury naukowej oraz na rozwój infrastruktury badawczej. Należy podkreślić, że nie tylko pracownicy Wydziału, lecz 

także doktoranci są bardzo aktywni w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania z instytucji zewnętrznych m.in. MNiSW, NCN, 

NCBiR i in.  

Prowadzona na Wydziale Chemii UG polityka finansowa jest całkowicie racjonalna  

i transparentna a na szczególne uznanie zasługuje aktywność pracowników i doktorantów  

w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych. 

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 
4
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wydział dysponuje bardzo dobrą kadrą nauczycieli akademickich o specjalnościach  

i kompetencjach naukowo-dydaktycznych zgodnych z prowadzonym procesem kształcenia  
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a przy tym dba o rozwój własnej kadry. Działalność dydaktyczna nauczycieli akademickich podlega wprowadzonemu na Wydziale 

wielostronnemu systemowi oceny skutkującemu wyraźnym wzrostem jakości kadry naukowo-dydaktycznej.         

2) Wydział Chemii UG dysponuje nowoczesną infrastrukturą dla realizacji kształcenia i badań naukowych w zakresie chemii i ochrony 

środowiska na światowym poziomie. Infrastruktura jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

3) Polityka finansowa realizowana na Wydziale jest racjonalna i całkowicie transparentna  

a na szczególne uznanie zasługuje aktywność pracowników i doktorantów w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów 

badawczych. W polityce finansowej  Wydziału uwzględniane są środki na realizację zadań projakościowych.   

 

5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę  

Na Wydziale Chemii UG prowadzone są badania naukowe w obszarach, dziedzinach  

i dyscyplinach naukowych związanych z oferowanymi studiami a więc głównie w zakresie chemii i ochrony środowiska. Wydział posiada 

naukową kategorię A, zaś o wysokim poziomie prowadzonych tam badań naukowych świadczy bogaty dorobek pracowników - a co ważne - 

także doktorantów. Na podstronie internetowej Wydziału poświęconej nauce http://chemia.ug.edu.pl/nauka/ można znaleźć wykaz prac corocznie 

opublikowanych, począwszy od 2004 r., organizowanych seminariów i konferencji naukowych oraz realizowanych projektów badawczych. 

Można tam również zapoznać się z funkcjonującymi na Wydziale zespołami badawczymi ich składem osobowym i realizowaną tematyką 

badawczą. Ponadto dostępna jest tam także informacja, że „Wydział ma pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych 

doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz prawo do występowania o nadanie tytułu profesora. Wydział 

posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinach ochrona środowiska oraz biochemia. Na Wydziale 

Chemii prowadzone są stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii a także niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Ochrony 

Środowiska.”   

Dbając o spójność badań i realizowanego toku kształcenia pracownicy Wydziału wykorzystują w dydaktyce najnowsze osiągnięcia nauki oraz 

wyniki prowadzonych prac badawczych. Jednostka stwarza doktorantom doskonałe warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, a 

studentom umożliwia udział w prowadzonych tam projektach badawczych. Znaczna liczba prac magisterskich wpisuje się w aktualne trendy 

badań krajowych i zagranicznych. Wiele z tych prac ma charakter aplikacyjny wynikający często z inspiracji i zapotrzebowania jednostek 

gospodarczych. Tematyka badań doktorantów dotyczy dziedziny nauk chemicznych w dyscyplinach chemia, biochemia i ochrona środowiska. 

Kilku doktorantów realizuje ponadto badania w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biofizyka i biotechnologia. Prace doktorskie mają 

charakter badań podstawowych jak i utylitarnych, a specyfika Wydziału powoduje, że wiele z nich ma charakter interdyscyplinarny.    

Weryfikacja uzyskanej wiedzy i postępy w nauce oraz osiąganie zamierzonych efektów kształcenia odbywa się w ramach systemu kolokwiów, 

zaliczeń i egzaminów zgodnie  

http://chemia.ug.edu.pl/nauka/
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z zasadami Regulaminu Studiów UG. Najważniejszymi formami oceny jakości i efektywności pracy badawczej studentów i doktorantów są 

publikacje, wystąpienia konferencyjne, sprawozdania z badań oraz aktywny udział w konferencjach i różnych konkursach czy turniejach.  

Uczestnicy studiów doktoranckich realizują projekty naukowo-badawcze pod nadzorem opiekunów naukowych / promotorów w katedrach / 

zakładach Wydziału Chemii. Badania te są ściśle związane z profilem naukowym jednostki, w której doktorant odbywa studia doktoranckie. 

Ponadto doktoranci współpracują naukowo z innymi wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego oraz z innymi jednostkami w Gdańsku i okolicach, 

np. Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie, Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jak również z ośrodkami z całego 

kraju, m.in. Wydziałem Chemii oraz Wydziałem Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej  

w Warszawie, instytutami PAN, Wydziałami Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej, Instytutem Gruźlicy i 

Chorób Płuc w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz Politechniką Wrocławską.  

Wysoka pozycja prac naukowych doktorantów jest podstawą przyznawania im także przez instytucje zewnętrzne różnych stypendiów (np. FNP, 

czy MNiSW), nagród i wyróżnień  

a ponadto coraz częstsze powierzanie im opracowania recenzji czy ekspertyz. Tylko  

w minionych czterech latach doktoranci Wydziału wykonali ok. 40 takich opracowań. 

Studenci Wydziału Chemii UG są włączani w badania naukowe także w ramach działalności dwóch funkcjonujących tam studenckich kół 

naukowych: Naukowego Koła Chemików (NKCh) oraz Koła Naukowego Ochrony Środowiska (KNOŚ). Obydwa Koła liczą ok. 30 studentów i 

prowadzą wielostronną działalność popularyzatorską i badawczą. Koła mają do dyspozycji w pełni wyposażone laboratoria gdzie przygotowują 

doświadczenia i pokazy oraz towarzyszące temu studio filmowe, w którym filmują realizację eksperymentów. Studenci biorą też udział i 

organizują konferencje studenckich kół naukowych a ponadto uczestniczą  

w typowych konferencjach naukowych zrzeszających badaczy zarówno krajowych jak  

i zagranicznych. Studenci biorą także aktywny udział w programie staży zagranicznych. Finansowanie działalności wymienionych kół odbywa 

się w ramach dotacji Dziekana, Parlamentu Studentów UG a także z zewnętrznych źródłem, w tym w ramach opracowywanych projektów oraz 

od sponsorów. Środki te w znacznym stopniu studenci przeznaczają na udział w konferencjach i obozach. Dla przykładu KNOŚ, w tym roku, 

organizuje obóz naukowy, którego celem jest zbadanie środowiska w Barcelonie (wybór miejsca oparto o analizy zanieczyszczeń miast oraz 

informacje o wdrożonych tam inicjatywach mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia). 

Ważną formą wspierania działalności badawczej studentów i doktorantów jest organizowanie dla nich specjalistycznych szkoleń w zakresie 

przygotowywania publikacji naukowych, co bezspornie skutkuje widocznym wzrostem opublikowanych prac z ich udziałem. 

Elastyczny program doktorancki zapewnia możliwość realizacji samodzielnych badań naukowych w tym poza jednostką np. w jednostkach 

gospodarczych a także podczas wyjazdów i staży zagranicznych, gdzie młodzi ludzie wykonują prace badawcze, których efektem są m.in. 

publikacje z udziałem doktorantów, często bez udziału opiekuna czy promotora.   
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Polityka prowadzona na Wydziale inspiruje doktorantów do publikowania głównie  

w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Skutkuje to corocznym wzrostem liczby takich publikacji (w roku 2010 – 52 artykuły, 2014 – 67). 

W minionych pięciu latach doktoranci opublikowali łącznie aż 318 artykułów, w czasopismach punktowanych w bazie MNiSW. Są oni także 

współautorami rozdziałów w wielu polskich i zagranicznych monografiach. Wyniki swoich badań doktoranci prezentują też często na 

konferencjach krajowych jak  

i międzynarodowych. Dodatkowo doktoranci WCh UG są ponadto współautorami krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.  

Jak już wyżej wspomniano, doktoranci nie tylko biorą udział w badaniach prowadzonych na Wydziale ale sami aplikują też o środki na realizację 

projektów badawczych, również  

w tematyce wykraczającej poza pracę doktorską. Tylko w latach 2010 do 2014, aż 24 młode osoby skutecznie zaaplikowały o środki na 

realizację projektów Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM na łączną kwotę 3,8 mln zł. Ze środków  MNiSW finansowane są dwa 

Diamentowe Granty i jeden Iuventus Plus (w sumie 0,5 mln zł). Siedem osób było też kierownikami grantów międzynarodowych. Większość 

doktorantów jest ponadto zaangażowana w realizację dużych projektów badawczych prowadzonych na Wydziale. Imponująca jest sumaryczna 

liczba grantów wykonywanych z udziałem doktorantów  

w charakterze kierowników i wykonawców. Tylko w latach 2010-2014 było to 60 grantów finansowanych przez NCN, 7 – NCBiR, 6 – FNP, 8 – 

MNiSW oraz 12 projektów międzynarodowych. Bogaty wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale  

w latach w 2014 i 2015 jest dostępny pod  http://chemia.ug.edu.pl/nauka/projekty_naukowe.       

Jak wynika z rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielami społeczności doktoranckiej, niezbędne informacje dotyczące możliwości 

finansowania badań naukowych są łatwo dostępne (umieszczane na stronie internetowej Uczelni); niektóre informacje doktoranci otrzymują 

także drogą mailową od pracowników ds. studiów doktoranckich. W wyborze programu badawczego oraz przygotowaniu wniosków o jego 

finansowanie mogą uzyskać pomoc od Wydziałowego Biura Wspierania Badań.  

Można stwierdzić, że Wydział Chemii stwarza doktorantom warunki do prowadzenia badań naukowych, co wpływa korzystnie na proces 

kształcenia uczestników studiów III stopnia  

i przyczyna się do zdobycia przez doktorantów umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy naukowej w przyszłości.   

Ekspert ds. międzynarodowych – badania międzynarodowe 

Praca naukowa wśród studentów oraz doktorantów jest realizowana (jako jedna z możliwych form) w ramach studenckich kół naukowych. Na 

Wydziale działają dwa studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Chemików oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Z rozmowy z 

kierownikami tych kół wynikało, że są bardzo aktywni nie tylko w Uczelni, ale też międzynarodowo, np. Klub Młodych Ekologów wyjeżdża do 

Barcelony na badania zanieczyszczenia powietrza. 

Inne prace naukowe są głównie powiązana z realizacją różnych projektów lokalnych oraz międzynarodowych. Praca naukowa z jednostkami 

zagranicznymi obejmuje kierunki związane z kierunkami nauczania i jest prowadzona w wielu krajach. We współpracy międzynarodowej 

http://chemia.ug.edu.pl/nauka/projekty_naukowe
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największy udział biorą pracownicy i doktoranci Wydziału i to niewątpliwie dodatnio wpływa na realizacje programów kształcenia i jego efekty. 

Doktoranci Wydziału mają możliwość samodzielnej pracy naukowej w jednostkach zagranicznych. 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 
4
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego
 
  

Jednostka prowadzi efektywne badania naukowe na światowym poziomie, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na jakość kształcenia. 

Dbając o spójność badań i realizowanego toku kształcenia pracownicy Wydziału wykorzystują w dydaktyce najnowsze osiągnięcia nauki oraz 

wyniki prowadzonych prac badawczych. Jednostka umożliwia studentom  

i doktorantom udział w realizowanych programach badawczych oraz  stwarza doskonałe warunki do prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje znaczna aktywność doktorantów w zakresie pozyskiwania środków na badania oraz bardzo 

dobra efektywność publikacyjna prowadzonych przez nich prac. O wysokiej pozycji naukowej doktorantów Wydziału świadczy także coraz 

częstsze powierzanie im opracowania recenzji czy ekspertyz oraz pozyskiwanie przez nich szeregu stypendiów, wyróżnień i nagród 

fundowanych przez instytucje zewnętrzne.     

 

6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów, pracowników naukowych i 

dydaktycznych oraz współpraca z krajowymi  

i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami  

i instytucjami  

1) Studenci, doktoranci i pracownicy jednostki uczestniczą w programach międzynarodowych 

Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Chemii UG aktywnie uczestniczą  

w międzynarodowej wymianie badawczej i realizowanych programach międzynarodowych. Zdecydowana większość staży naukowo-

badawczych studentów i doktorantów odbywa się  

w ośrodkach zagranicznych. Wydział ma aktualnie podpisanych 15 umów w ramach programu ERASMUS. W minionych pięciu latach z 

programu ERASMUS+ oraz LLP-ERASMUS skorzystało 58 studentów i siedmiu doktorantów oraz ośmiu pracowników WCh UG. W tym 

samym okresie sześciu studentów z zagranicy i jeden pracownik odbyło staże/ praktyki w gdańskiej jednostce. Staże zagraniczne są też 

finansowane przez Fundację Fulbrighta, American Chemical Society, DAAD, FEBS czy EMBO. Należy podkreślić, iż oferowane kształcenie w 

zagranicznych ośrodkach akademickich jest spójne z kierunkami prowadzonymi przez Wydział.  
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Mobilność studentów jednostki utrzymuje się na stałym poziomie. W latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w programie Erasmus 

uczestniczyło kolejno 16, 15 i 10 studentów Wydziału Chemii, co wskazuje na ich umiarkowane zainteresowanie programami 

międzynarodowymi choć wyraźnie większe niż w innych podobnych jednostkach. 

Doktoranci Wydziału Chemii ponadto uczestniczyli w stażach zagranicznych dzięki projektom finansującym sieci badawcze np. w ramach 

programu EU Marie Curie FP7-People-2011-IRSES czy projektu międzynarodowego COST a także w ramach stypendium START Fundacji 

Nauki Polskiej, projektu na współpracę międzynarodową HARMONIA Narodowego Centrum Nauki czy w końcu poprzez Międzynarodowe 

Studia Doktoranckie finansowane przez FNP czy podobne studia LISMIDOS finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wielostronne aktualnie możliwości pozyskiwania finansowania stażu zagranicznego są szeroko wykorzystywane przez doktorantów jednostki. 

Liczba krajów i ośrodków badawczych zlokalizowanych w Europie, USA, Kanadzie i Azji, które cieszą się powodzeniem wśród doktorantów dla 

zdobycia doświadczenia i wykonania pracy badawczej jest bardzo długa. Często są to światowe instytucje naukowe, które są związane z gdańską 

jednostką poprzez realizację wspólnego projektu badawczego. Najczęściej wybierane są naukowe ośrodki niemieckie oraz Stanów 

Zjednoczonych a ostatnio także Chin. Wydział wspiera badawcze wyjazdy zagraniczne doktorantów poprzez finansowanie kosztów podróży oraz 

nie zawieszanie na ten okres stypendiów doktoranckich.  

Jak już wyżej wspomniano w wymianie międzynarodowej uczestniczą nie tylko doktoranci, ale też studenci II stopnia, choćby w ramach 

programu DAAD (2 studentów i 1 pracownik). Efektem takich staży są często publikacje zagraniczne ze współautorskim udziałem studentów a 

głównie doktorantów WCh UG. W przypadku, gdy badania wykonane zagranicą stanowią istotną część pracy awansowej (magisterskiej czy 

doktorskiej) powoływani są zagraniczni promotorzy lub kopromotorzy.   

Proces rekrutacji na wyjazd zagraniczny ma charakter powszechny, a niezbędne informacje znajdują się na stronie Internetowej Jednostki. 

Rekrutacja prowadzona jest na poziomie Wydziału i obejmuje znajomość języka obcego (testy on-line) oraz średnią ocen, na podstawie której 

tworzona jest lista rankingowa. Według opinii studentów wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o wyjazd uwzględniają zasadę 

równych szans. Proces rekrutacji dotyczący wymiany międzynarodowej funkcjonuje prawidłowo z punktu widzenia oceny studenckiej.  

Pozytywnie należy także ocenić działania podejmowane przez Jednostkę w celu popularyzacji udziału studentów w programach 

międzynarodowych. Należą do nich m.in. plakaty informacyjne, spotkania z Władzami Dziekańskimi oraz akcje promocyjne. Istotne jest również 

aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie Internetowej Uczelni  

i Wydziału. 

Również podczas spotkania z doktorantami uczestnicy studiów doktoranckich podkreślali, że mają łatwy dostęp do informacji związanych z 

możliwościami wyjazdów na krajowe i zagraniczne wymiany naukowe, za pośrednictwem opiekunów naukowych/ promotorów, strony 

internetowej Wydziału, oferty wywieszanej na tablicach informacyjnych, czy też wiadomości mailowych otrzymywanych od pracowników 

Dziekanatu zajmujących się sprawami doktoranckimi.  
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2) Jednostka podejmuje działania mające na celu internacjonalizację procesu kształcenia,  w tym w zakresie określania efektów i realizacji 

programu kształcenia 

Wydział realizuje działania w zakresie internacjonalizacji kształcenia przede wszystkim poprzez liczny i aktywny udział studentów w 

międzynarodowym kształceniu w ramach programu ERASMUS, dużą liczbę staży doktorantów w jednostkach zagranicznych,    

międzynarodową współpracę naukowo-badawczą oraz liczne wyjazdy badawcze do instytucji zagranicznych (uczelni i jednostek badawczych) 

studentów, doktorantów i pracowników.  

W procesie kształcenia na Wydziale biorą także udział wykładowcy z zagranicy, a efektem prowadzonych przez nich wykładów, seminariów i 

konsultacji są często staże w ośrodkach zagranicznych oraz podejmowana tematyka prac magisterskich i doktorskich. W bieżącym roku 

akademickim zatrudniono na Wydziale obywatela Wielkiej Brytanii prowadzącego zajęcia w języku angielskim dla studentów II stopnia i 

doktorantów (zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Chemii UG nr 05/12 z dn. 12.09.2012r. w sprawie współpracy z wykładowcami   

z zagranicy realizującymi kształcenie na Wydziale Chemii UG). Należy też wspomnieć, że trzech doktorantów Wydziału to obcokrajowcy, którzy 

są beneficjentami programu stypendialnego Rządu RP.    

Istotny, z punktu widzenia oceny studenckiej, jest udział studentów Wydziału Chemii  

w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów naukowo-badawczych. Od roku akademickiego 2013/2014 studenci uczestniczą w 3 

międzynarodowych projektach badawczych:  

 „Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials(NANOBRIDGES)” – 

udział 13 studentów, 

 „Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego śluzówkę przed infekcjami” – udział 1 studenta 

 „grouping nanomaterials and establishing criteria for safe by design” – udział  

1 studenta. 

Pozytywnie należy ocenić udział studentów w stażach zagranicznych w ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej 

na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska”. W ramach wskazanej współpracy 27 studentów odbyło staże zagraniczne m.in. 

w School of Chemical Engineering Environment (Chiny). 

Pozytywnie należy ocenić organizację seminariów Wydziałowych oraz wykładów otwartych dla studentów z wykładowcami z zagranicznych 

ośrodków naukowo-dydaktycznych. Niezbędne informacje w tym zakresie można odnaleźć na stronie Internetowej. W chwili obecnej na 

wizytowanym Wydziale przebywa 3 wykładowców w ramach visiting professor. 
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Pozytywnie należy ocenić zainteresowania wśród studentów zagranicznych możliwością podjęcia kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim z 

programu Erasmus+. W ostatnich 3 latach grupa studentów przyjeżdżających wyniosła 6 osób. Zaleca się popularyzację wskazanego programu 

wśród studentów z zagranicznych Jednostek.        

Na podkreślenie zasługuje fakt, że już obecnie ponad 35 przedmiotów jest opracowanych  

i częściowo prowadzonych na Wydziale w języku angielskim, co z pewnością sprzyja wyjazdom zagranicznym studentów i doktorantów 

zmniejszając ich obawy przed zbyt słabą znajomością języka obcego dla skutecznego wyjazdu do instytucji zagranicznej, co jest często 

deklarowanym powodem słabego korzystania z wymiany międzynarodowej w innych jednostkach.  

Ponadto doktoranci mają możliwość uczestniczenia w blokach zajęciowych, realizowanych przez zagranicznych wykładowców (w ostatnich 3 

latach zorganizowano 9 takich bloków), np. w roku akademickim 2013/2014: ,,Molecular photonics”, a w roku akademickim 2014/2015: 

,,Structure determination and prediction of biomolecules”. Dodatkowo niektóre zajęcia fakultatywne, prowadzone przez polskich wykładowców, 

są oferowane w języku angielskim, np. w roku akademickim 2013/2014: ,,Scientific writing”, a w roku akademickim 2014/2015: ,,Protein 

structure and energetics”. W ofercie programowej studiów III stopnia uwzględniono także, w ramach  fakultetów, zajęcia z Języka angielskiego.  

Należy jednak zauważyć, że wymiana zagraniczna ma w znacznym stopniu charakter jednostronny. Wobec dużego zainteresowania i 

konsumowania możliwości wyjazdu studentów i doktorantów Wydziału do instytucji zagranicznych zbyt mała jest jeszcze liczba młodzieży 

przyjeżdżającej, jeśli zestawi się liczby ok. 60 studentów wyjeżdżających  

w ramach programu ERASMUS i tylko sześciu (dziesięciokrotnie mniej), którzy przybyli do Gdańska w ostatnich kilku latach. Jednym z 

upatrywanych powodów takiej sytuacji, przy licznej ofercie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, może być brak oferty realizacji 

całej specjalności w tym języku. Rozpoczęto więc działania do uruchomienia  

w pełni anglojęzycznej specjalności Biomedical chemistry od roku akademickiego 2016/2017.   

W końcu trzeba też podkreślić, że Wydział obok wyróżniającej oceny obydwu prowadzonych kierunków oraz oceny instytucjonalnej dokonanej 

przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną otrzymał również wyróżniającą ocenę kierunku chemia na poziomie licencjackim i magisterskim 

przyznaną przez European Chemistry Thematic Network.   

 

3) Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi 

Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału uczestniczą w realizacji wielu różnorodnych programów międzynarodowych, głównie o charakterze 

badawczym. Szereg z tych prac stanowi inspirację do podejmowania tematyki pracy magisterskiej co bywa też efektem wizyt na Wydziale 

naukowców zagranicznych uczestniczących w toku dydaktycznym, seminariach i konsultacjach. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktu, ułatwia 

wyjazd i realizację badań zagranicą zarówno w ramach prac licencjackich i magisterskich jak też później prac doktorskich w poznanych już 

wcześniej ośrodkach naukowych. Z wykazanych w raporcie jednostki, w ramach ponad 50 umów i projektów realizowanych, w ostatnich pięciu 
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latach we współpracy międzynarodowej, w sumie wzięło udział ponad 100 studentów, ponad  

30 doktorantów oraz ponad 100 pracowników Wydziału.   

Niezależnie od prowadzonych prac badawczych w ramach umów dwustronnych z partnerem zagranicznym badania o charakterze 

międzynarodowym są też finansowane w ramach projektów międzynarodowych. Wśród licznych projektów realizowanych przez pracowników i 

doktorantów Wydziału, wylistowanych na podstronie internetowej Wydziału, pod adresem http://chemia.ug.edu.pl/nauka/projekty_naukowe, 

znajdują się projekty finansowane w ramach 7 PR, programu IUVENTUS Plus, Współpracy polsko-szwajcarskiej, Programu EUREKA, 

Funduszu Norweskiego oraz Horyzontu 2020. Tak więc nie tylko bogata i wielostronna jest współpraca pracowników, studentów i doktorantów 

Wydziału, ale na ten cel pozyskiwana są środki w ramach projektów międzynarodowych.     

Uczelnia umożliwia swoim studentom uczestnictwo w wymianie krajowej poprzez podpisanie porozumienia polskich uczelni w sprawie systemu 

mobilności studentów – program MOST. W ramach wskazanego programu 1 osoba realizowała studia poza macierzystą Uczelnią. Niezbędne 

informacje, w tym dotyczące rekrutacji studentów, dostępne są na stronie Internetowej Uczelni. Studenci pozytywnie ocenili oferowane 

możliwości wymiany krajowej. 

Wydział w ramach współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi umożliwia studentom uczestnictwo w konferencjach i 

projektach naukowych. W latach 2010-2014 studenci prezentowali wyniki swoich badań w 363 konferencjach o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym. W latach 2012, 2013 i 2014 kolejno 31, 71 i 106 studentów uczestniczyło w konferencjach krajowych oraz 8, 53 i 51 

studentów brało udział  

w konferencjach międzynarodowych. Studenci pozytywnie wypowiadali się na temat możliwości udziału we wskazanych aktywnościach 

naukowych. Istotne jest, z punktu widzenia oceny studenckiej, pełne lub częściowe finansowanie pobytu studentów w ramach konferencji i 

projektów naukowych. 

Studenci Wydziału Chemii mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych szkołach letnich. W ramach wskazanej aktywności studenci 

wizytowanej Jednostki mieli możliwość wyjazdu do Beuth Hochschule fur Technik Berlin (Niemcy). 

Studenci pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy Jednostki z międzynarodowymi ośrodkami akademickimi. Z punktu widzenia oceny 

studenckiej oferowana współpraca wyróżniająco uwzględnia studentów w omawianych obszarach.   

 

4) Jednostka współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w celu osiągania właściwych efektów kształcenia  

Wydział współpracuje z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym zakłady przemysłowe, instytucje naukowe i 

inne uczelnie, parki technologiczne oraz stowarzyszenia i jednostki samorządu terytorialnego. W wykazie jednostek pozauczelnianych, z którymi 

http://chemia.ug.edu.pl/nauka/projekty_naukowe
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Wydział ma nawiązane kontakty i współpracę, wykazano  

58 instytucji różnych typów oraz określono rodzaj i zakres współpracy. 

Współpraca badawcza odbywa się zwykle w ramach wspólnie podejmowanych projektów przez zawiązywane ku temu konsorcja naukowo-

przemysłowe. Ponadto współpraca obejmuje wykonywanie prac zleconych, różnych opinii i ekspertyz, doradztwo czy udział w opracowaniu 

dokumentów strategicznych. Wielu pracowników bierze udział w gremiach pozauczelnianych często w charakterze ekspertów. Na uwagę 

zasługuje fakt, z Wydział był inicjatorem jednej z inteligentnych specjalizacji województw pomorskiego w zakresie nowoczesnych metod chemii 

lekkiej i biotechnologii w przemyśle farmaceutycznym, biomedycznym i kosmetycznym.  

Lista projektów realizowanych na Wydziale Chemii UG w latach 2011-2015 (aktualizacja marzec 2015) od numeru 2011/01/B/ST5/06616 

została przedstawiona w trakcie wizytacji. Oprócz numeru projektu lista zawiera tytuł projektu, kierownika, rodzaj programu, kwotę, okres 

realizacji oraz liczbę studentów uczestniczących w projekcie. Współpraca z jednostkami administracji publicznej to przede wszystkim 

działalność ekspercka pracowników oraz ważna działalność w ramach współtworzenia tzw. Inteligentnych specjalizacji jako charakterystyczny 

element strategii rozwoju województwa pomorskiego. Wymieniona specjalizacja dotyczy nowoczesnych metod stosowanych w chemii lekkiej, 

biotechnologii, w przemyśle farmaceutycznym, biomedycznym i kosmetycznym. Koncentracja działań wizytowanej jednostki z sektorem 

przedsiębiorstw zaowocowała powstałą w 2010 roku Radą Konsultacyjną. Ponadto Dziekan powołał specjalnego Pełnomocnika ds. Współpracy 

z Pracodawcami, którego zadaniem jest bezpośrednia współpraca z Radą. Główny element działalności Rady służy wymianie poglądów na temat 

kształtowania sylwetki absolwenta w tym jego kompetencji jako elementu niezbędnego na rynku pracy. Analiza dokumentacji związanej z 

działalnością Rady Konsultacyjnej od pierwszego spotkania odbytego 07.06.2010 roku dowodzi ważności wprowadzanej i omawianej tematyki. 

Skuteczność wnoszonych uwag do treści dydaktycznych przez członków Rady należy uznać za dobrą. Wydział Chemii jest jednostką o silnie 

zaznaczonej pozycji w dziedzinie chemii i ochrony środowiska głównie na Pomorzu. Kształci specjalistów znajdujących zatrudnienie w 

przemyśle petrochemicznym i spożywczym. Wpisuje się w strategię rozwoju regionalnego ze szczególnie zaznaczonymi tendencjami 

prorozwojowymi. Dlatego za właściwe postępowanie należy uznać prowadzone projekty posiadające potencjał komercjalizacyjny lub 

wdrożeniowy. Z dokumentacji dostarczonej do wglądu Zespołowi Oceniającemu wynika że w roku 2015 zostanie zrealizowanych 5 takich 

projektów. W dwóch plikach pod nazwą „Wybrane zgłoszenia patentowe” liczba znalezionych rekordów stanowi 8 i 9 sztuk o zróżnicowanej 

tematyce. Są to elementy wyróżniające obszar nowoczesnych technologii z jednoczesnym transferem do gospodarki. Na bazie umów współpraca 

naukowa zawierana jest w obrębie konsorcjów takich jak przykładowa umowa z dnia 13.10.2014 roku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim, 

Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, 

Pro Science Polska Sp. Z o.o., Med Ventures Sp. Z o.o. 

Wykaz instytucji z którymi Wydział podpisał w latach 2012-2014 roku umowy konsorcyjne obejmuje 14 pozycji. Kolejne umowy w obszarach 

współpracy naukowej z firmami: Lipopharm.pl, Zula Diagnostics AB Sweden, Catalysis Research Center Hokkaido, Blirt S.A., Intel Corporation 

wykazują znaczne zróżnicowanie oraz wyraźnie zaznaczone poszanowanie poufności jako niezwykle ważny element dla tego typu działalności. 

Efektem dodatnim prowadzonej współpracy z jednostkami gospodarczymi są kolejne umowy darowizny. Umowa z dnia 26.11.2014 roku z VWR 
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International Sp. Z o.o. dotyczy darowania vouchera w wysokości 5,000 zł oraz umowa z 6.10.2014 roku z firmą Bioanalytic na kwotę vouchera 

2,000 zł na nagrodę im. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską.  

Wydział współpracuje oraz organizuje szereg imprez popularnonaukowych skierowanych do młodzieży. Wykaz szkół wymienia szkoły 

podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkołę rzemiosł, sportowe i okrętową. Organizacja lub uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu 

Nauki, Targach Akademia lub dniach otwartych Wydziału Chemii gdzie młodzież uczestniczy w warsztatach, doświadczeniach i 

eksperymentach pozwala na popularyzację kierunku kształcenia. Działania te w zamyśle mają również lepiej i bardziej kierunkowo przygotować 

młodzież do podejmowania studiów w naukach ścisłych i przyrodniczych. Podobnym działaniem zajmują się również koła naukowe chemików i 

ochrony środowiska. Oprócz sektora prywatnego Wydział utrzymuje niezwykle istotne kontakty z jednostkami samorządu lokalnego oraz sektora 

rządowego. Do najważniejszych z nich należy wymienić Urzędy Miast aglomeracji trójmiejskiej, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, RDOŚ. 

Ulokowanie coraz większej ilości zadań oraz problematyki w środowisku lokalnym determinuje zarówno ilość jak i jakość kształcenia z 

równocześnie prowadzoną aktywnością ekspercką pracowników Wydziału na rzecz wymienionych jednostek. Rynek pracy stale poszukuje 

nowych rozwiązań wśród których swoje miejsce znajdują absolwenci wizytowanego Wydziału. Wydział Chemii UG swoją działalnością wpisuje 

się w kierunki rozwoju zawarte w strategii Województwa Pomorskiego a w szerszym kontekście także strategii kraju oraz UE do 2020 roku.  

Szeroka jest także współpraca Wydziału ze szkołami, przybierająca różne formy, której celem jest głównie zainteresowanie młodzieży chemią i 

naukami pokrewnymi. Ma ona charakter zarówno edukacyjny jak i popularyzatorski. W świetnie wyposażonych laboratoriach na Wydziale 

prowadzone są warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych.  

Warto zaznaczyć, że po konsultacjach z interesariuszami zewnętrznymi uruchomiono w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Chemii 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii  

i Ochrony Środowiska. 

W spotkaniu Zespołu Oceniającego z interesariuszami zewnętrznymi wzięło udział  

12 przedstawicieli przedsiębiorstw, głównie chemicznych i farmaceutycznych, instytucji otoczenia biznesu i edukacyjnych. Każda z tych osób po 

przedstawieniu profilu reprezentowanej instytucji charakteryzowała kontakty i współpracę z Wydziałem Chemii, dzieliła się opinią odnośnie do 

pracy w Radzie Konsultacyjnej i jej wpływu na proces kształcenia. Praktycznie wszyscy obecni bardzo pochlebnie wyrażali się o współpracy  

z jednostką, informowali o realizowanych u nich licznych stażach i praktykach studenckich, zakresie współpracy badawczej i inspirowaniu 

tematyki prac dyplomowych i doktorskich. Jako potwierdzenie efektywności tej współpracy podawali nie tylko aktywny wpływ na proces 

kształcenia i sylwetkę absolwenta, ale też podkreślali efekty formalne współpracy badawczej w formie wspólnych patentów i publikacji.  

Środowisko studenckie także pozytywnie oceniło współpracę Jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach projektu „Kształcenie 

kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii o ochrony środowiska” studenci mają możliwość udziału w 

wizytach studyjnych, mentoringu oraz spotkaniach z pracodawcami. Celem wizyt studyjnych jest zapoznanie się studentów wizytowanego 

Wydziału z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji związanych z przemysłem chemicznym. Studenci wizytowali browar AMBER 
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(44 osoby w 2013 roku), firmę kosmetyczną Dermscan (10 osób w 2014 roku) oraz Rafinerię Gdańską (10 osób w 2014 roku oraz 11 osób w 

2015 roku).  

W ramach mentoringu studenci maja możliwość indywidualnych spotkań i opieki pracownika w celu uzyskania konkretnego celu lub rozwoju 

zawodowego. Do udziału w mentoringu zgłosiło się 9 przedsiębiorstw (m.in. LOTOS, MedVentures, czy Bioanalytic). W chwili obecnej w 

projekcie uczestniczy 15 studentów. W ramach programu odbyło się również  

6 otwartych spotkań studentów z pracodawcami. Spotkania miały charakter informacyjny, których tematyka związana były z profilem 

przedsiębiorstwa oraz możliwością ubiegania się o stanowisko pracy w danej firmie. 

Istotna jest również możliwość odbywania praktyk przez studentów w firmach współpracujących z wizytowanym Wydziałem. Studenci podczas 

spotkania z Zespołem oceniającym PKA pozytywnie ocenili wskazaną współpracę Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z punktu 

widzenia oceny studenckiej wskazana współprac  

w pełnym zakresie uwzględnia środowisko studenckie. 

Podsumowując: Jednostka prowadzi systematyczną a jednocześnie zaawansowaną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Warte 

podkreślenia są dobre praktyki zawarte m.in. w umowach o współpracy. Zakres wpływu pracodawców na jakość kształcenia oraz wzajemnych 

relacji należy uznać za pełny.  

Ekspert międzynarodowy: 

W programach międzynarodowych uczestniczą zarówno studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału. Taka współpraca z międzynarodowymi 

instytucjami akademickimi oraz współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami miejscowymi wpływa znacznie na dobry poziom realizacji 

programów kształcenia. 

Studenci są najaktywniejsi w wymianie w ramach programu ERASMUS – w ciągu ostatnich 5 lat ich wyjechało ponad 60 osób. Przed wyjazdem 

stopień wiedzy studenta z języka zagranicznego jest sprawdzony na egzaminie.  

Natomiast na podstawie raportu samooceny stwierdzono, że do Uczelni nie przyjeżdżają studenci zagraniczni. W ten sposób studenci Uczelni nie 

mają możliwości dodatkowych kontaktów ze studentami zagranicznymi i nie są włączeni do współpracy oraz wymiany międzynarodowej w 

dostatecznej mierze, i to chyba byłby temat do dyskusji na Wydziale  

w najbliższym czasie. 

Doktoranci też korzystają z programu ERASMUS, ale równolegle są bardzo aktywni  

w bezpośredniej wymianie międzynarodowej z jednostkami akademickimi w realizacji wspólnych projektów i przygotowywania pracy 

naukowej. Najwięcej doktorantów wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii. Takie wyjazdy doktorantów są mocno wspierane przez 

Wydział. Tak samo doktoranci mają możliwość być dofinansowani przez Wydział/Dziekana na wyjazdy/konferencje zagraniczne. Wydział ma 
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30 umów współpracy  

z jednostkami akademickimi zagranicznymi. 

Wydział współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele firm współpracujących z Uczelnią zreferowali ścisłe kontakty i 

zadowolenie ze współpracy. Krytycznie, ale na ogól pozytywnie albo nawet bardzo pozytywnie ocenili poziom studentów Wydziału. Takie 

oceny niewątpliwie mogą przyczynić się do osiągania właściwych efektów kształcenia przez uwagi albo rekomendacje na temat programów 

nauczania. 

 

 

 

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Znaczna liczba wyjazdów studentów w ramach programu ERASMUS oraz doktorantów na staże do badawczych ośrodków zagranicznych. 

Efektywne pozyskiwanie finansowania wymienionych staży z różnych źródeł i fundacji zagranicznych. Niezbędne informacje dot. możliwości 

udziału we współpracy międzynarodowej są łatwo dostępne. 

2) W jednostce opracowano i wdrożono ponad 30 przedmiotów w języku angielskim  

a obecnie trwają przygotowania do uruchomienia w pełni anglojęzycznej specjalności Biomedical chemistry. W ofercie programowej studiów III 

stopnia uwzględniono możliwość uczestniczenia w blokach zajęć realizowanych przez zagranicznych wykładowców a także zajęcia z języka 

obcego. 

3) Wydział charakteryzuje szczególnie bogata i wielostronna naukowa współpraca międzynarodowa, w której aktywny udział biorą też studenci i 

doktoranci. 

Studenci wizytowanej Jednostki mają też możliwość uczestnictwa w wymianach krajowych  

z programu MOST oraz w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Aktywność studentów we wskazanych obszarach jest 

wysoka. Wyróżniająco należy ocenić, iż Jednostka włącza środowisko studenckie w aktywność naukową o charakterze krajowym  

i międzynarodowym. 

4) Jednostka intensywnie rozwija współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział Chemii skutecznie współpracuje z Radą 

Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli otoczenia gospodarczego i administracji publicznej, także w kształtowaniu oferty edukacyjnej. 
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Rozwijany jest system staży i praktyk w jednostkach gospodarczych, współpraca badawcza, obejmująca podejmowanie tematyki prac 

magisterskich i doktorskich z inicjatywy zainteresowanych interesariuszy zewnętrznych.  

 

7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne zapewniane przez jednostkę studentom  

i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się  

 

1) Jednostka ma wdrożony system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej, uwzględniający także potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

Doktoranci i studenci mają możliwość udziału w pracy kół naukowych, Naukowego Koła Chemików oraz Koła Naukowego Ochrony 

Środowiska. Działalność kół naukowych jest wspierana przez władze Wydziału, zarówno poprzez dofinansowanie jak i zapewnienie bardzo 

dobrych warunków lokalowych, dostępu do komputerów i laboratoriów badawczych. Działalność kół wspiera także Parlament studentów UG. 

W latach 2011-2015 studenci Wydziału Chemii mieli możliwość udziału w 17 krajowych  

i międzynarodowych projektach naukowych. Pozytywnie należy ocenić, że studenci w latach 2010-2014 byli organizatorami lub 

współorganizatorami 18 konferencji naukowych.   

W latach 2010-2014 studenci Wydziału Chemii prezentowali swoje osiągnięcia naukowe podczas 363 wystąpień konferencyjnych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym. W latach 2012, 2013 i 2014 studenci byli współautorami kolejno 22, 12 i 21 publikacji naukowych. Wskazane 

publikacje dotyczyły artykułów w czasopismach (również z listy A i B), rozdziałów w książkach oraz podręczników. Pozytywnie należy ocenić 

również uczestnictwo studentów w Bałtyckim Festiwalu Nauki.  

W latach 2010-2014 uczestnicy studiów III stopnia byli autorami lub współautorami 2110 prac naukowych i doniesień zjazdowych (polsko- i 

obcojęzycznych), w tym 300 publikacji z IF oraz 318 prac w artykułach z punktacją MNiSW. Warto podkreślić, że obserwuje się tendencję 

wzrostową liczby publikacji z udziałem doktorantów. Ponadto w latach 2010-2014 doktoranci prezentowali wyniki swoich badań na licznych 

konferencjach krajowych oraz międzynarodowych w formie prezentacji ustnych (169 prac) oraz posterów (862 prace).Uniwersytet Gdański 

zapewnia swoim studentom i doktorantom odpowiedni dostęp do literatury i czasopism naukowych dzięki funkcjonowaniu Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci pozytywnie ocenili dostępność i jakość podręczników niezbędnych w procesie kształcenia, zbiorów 

elektronicznych oraz czasopism naukowych.  

Poza zbiorami drukowanymi, doktoranci mogą korzystać z książek i czasopism elektronicznych oraz baz pełnotekstowych, np. bazy czasopism 

Elsevier, Springer, Wiley Blackwell, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, w tym także  

z komputerów domowych.  

Studenci i doktoranci mogą kontaktować się z nauczycielami w sprawach naukowych  

i innych podczas konsultacji a także za pośrednictwem internetu. 
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Opieka naukowa nad doktorantami jest sprawowana przede wszystkim przez opiekunów naukowych i promotorów, w ramach konsultacji 

indywidualnych lub seminariów organizowanych przez Katedry lub Pracownie. Jeden samodzielny pracownik może sprawować opiekę 

maksymalnie nad 8 doktorantami, dzięki czemu może każdemu poświęcić tyle czasu i uwagi ile jest konieczne.  

Doktoranci i studenci są często włączani do zespołów realizujących projekty badawcze, co sprzyja zdobywaniu doświadczenia w pracy 

naukowej, a w przypadku doktorantów pozwala na intensyfikację badań. 

W wielu Katedrach realizowana jest współpraca międzynarodowa, z której korzystają studenci i doktoranci wykonując część badań w 

laboratoriach zagranicznych. Dodatkowo, poznają przy tym warunki i sposób organizacji pracy w innych uczelniach i doskonalą znajomość 

języków obcych. Podczas rozmowy z przedstawicielami społeczności doktoranckiej, uczestnicy studiów III stopnia podkreślali również, że 

informacje na temat konferencji i staży są łatwo dostępne, mogą je znaleźć na stronie internetowej Uczelni, otrzymać drogą mailową od 

pracowników Dziekanatu, czy też uzyskać informacje od opiekunów naukowych / promotorów. 

Ważnym wsparciem doktorantów są organizowane przez Wydział szkolenia dotyczące przygotowania publikacji naukowych, na których 

omawiane są wybrane zagadnienia ułatwiające przygotowanie dobrej publikacji. Wzrastająca liczba publikacji z udziałem doktorantów świadczy 

o dużej skuteczności tych działań. 

System opieki naukowej skierowanej do studentów i doktorantów wizytowanej Jednostki ma charakter systemowy, wspomaga studentów w 

realizacji badań i projektów naukowych, co skutkuje wyróżniająco spełnionym kryterium, z punktu widzenia oceny studenckiej.  

 

Jednostka posiada właściwie funkcjonujący system opieki dydaktycznej skierowany do środowiska studenckiego. Studenci wizytowanego 

Wydziału mają odpowiedni dostęp do planów i programów studiów oraz dokumentów związanych z procesem kształcenia. Niezbędne 

informacje dotyczące procesu kształcenia znajdują się na stronie internetowej Uczelni i Wydziału oraz w Dziekanacie Jednostki.. Studenci 

pozytywnie ocenili funkcjonowanie Dziekanatu. Według ich opinii, pracownicy administracyjni posiadają odpowiednie kompetencje i wysoką 

kulturę osobistą, zawsze chętnie służą radą i pomocą, a w razie potrzeby niezbędne informacje można otrzymać także drogą mailową. Doktoranci 

podkreślali bardzo dobre relacje z opiekunami naukowymi/promotorami oraz z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a otrzymywane wsparcie 

z ich strony uznali za adekwatne do potrzeb.  

 

Istotnym wsparciem dydaktycznym jest możliwość indywidualizacji procesu kształcenia,  

z której mogą korzystać studenci i doktoranci. Studenci Wydziału Chemii mają możliwość indywidualizacji procesu kształcenia zgodnie z 

procedurą nr 6/DS/2012 w sprawie indywidualnego planu studiów i indywidualnego programu kształcenia. Regulamin studiów UG przewiduje 

dwie podstawowe formy indywidualizacji kształcenia studentów: indywidualny program kształcenia skierowany do studentów, którzy osiągnęli 

wysoką średnią i chcą poszerzyć zakres wiedzy oraz indywidualny plan studiów umożliwiający realizację zajęć w innym czasie niż przewidziany 
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planem studiów. Podobną możliwość mają także doktoranci. Według opinii studentów wskazane możliwości w tym zakresie są wystarczające  

i wspomagają ich w osiąganiu zakładanych efektów uczenia się. 

Ponadto, studenci i doktoranci mogą studiować w uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS lub MOST, 

Wydział wykorzystuje częściowo nowoczesne techniki nauczania, jak e-learning do wsparcia procesu uczenia się studentów. W oparciu o 

wskazane techniki prowadzone jest szkolenie biblioteczne oraz udostępniane są materiały dydaktyczne. W opinii studentów wskazane 

możliwości są wystarczające. Studenci w ramach Procedury  

nr 5/DS/2012 dotyczącej zapisów na przedmioty do wyboru mają możliwość indywidualizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem 

przedmiotów obieralnych. Studenci wybierają indywidualnie przedmioty dyplomowe, fakultatywne i seminaryjne, co należy ocenić pozytywnie. 

Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych jest dostosowane do stopnia ich niepełnosprawności, a każdy przypadek jest traktowany 

indywidualnie. 

Na Wydziale podjęto szereg działań, które ułatwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym, takich jak indywidualne konsultacje i dostęp do 

elektronicznej wersji materiałów dydaktycznych. Studenci mogą także w uzasadnionych przypadkach zamienić zajęcia laboratoryjne na inne 

przedmioty lub uzyskać przedłużenie okresu zaliczeń i egzaminów. 

Budynek Wydziału jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w windy i automatycznie otwierane drzwi 

oraz odpowiednio przystosowane toalety. Nie ma barier architektonicznych, laboratoria studenckie są wyposażone w stoły umożliwiające prace 

osobom na wózkach inwalidzkich, a w salach wykładowych znajduje się sprzęt dla osób z dysfunkcją słuchu. 

Pozytywnie należy ocenić organizację bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych oraz obozów wypoczynkowo-sportowych dla studentów z różnymi 

formami niepełnosprawności. Ważne jest również, że Jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem, ułatwiającym osobom niedosłyszącym i 

niedowidzącym udział w procesie kształcenia. Pozytywnie należy ocenić, że dla studentów istnieje możliwość korzystania z bezpłatnej pomocny 

psychologicznej i psychoterapeutycznej.  

System wsparcia studentów niepełnosprawnych funkcjonuje wyróżniająco z punktu widzenia oceny studenckiej. Należy zwrócić uwagę, że 

osoby z różnymi formami niepełnosprawności są w pełni wspierane w procesie kształcenia i osiągania efektów uczenia się. 

Wydział Chemii posiada przejrzysty i kompleksowo funkcjonujący system opieki materialnej i socjalnej skierowanej dla środowiska 

studenckiego. Studenci mają możliwość ubiegania się o wszystkie świadczenia wskazane w art. 173 ust. 1 Ustawy. Zasady przyznawania 

pomocy materialnej są określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11. 
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Środki materialne, w opinii studentów, wypłacane są terminowo, bez zbędnych opóźnień, zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Rozdział 

środków finansowych na świadczenia pomocy materialnej jest dokonywany w porozumieniu z Samorządem Studentów, co jest zgodne z art. 174 

ust. 2 Ustawy. Procedura składania wniosków o dany rodzaj stypendium jest dostępna na stronie Internetowej Uczelni. 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną  

w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 

stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi.  

W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzi 5 osób, zwykle są to studenci reprezentujący dany rok studiów oraz pracownik dziekanatu. 

W ten sposób udział studentów w podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium jest znaczący. 

Ponadto na Wydziale wypłacono w latach 2009-2014 miesięczne stypendia motywacyjne  

w ramach projektów zamawianych biorąc pod uwagę średnią ocen z egzaminu maturalnego (dla studentów I roku), lub średnią ocen z 

egzaminów z roku poprzedniego (dla studentów roku II i III). 

W ramach kierunków zamawianych organizowany jest konkurs AMBER, którego celem jest wsparcie finansowe studentów przygotowujących 

projekty naukowe do NCN lub MNiSW. Obecnie na Wydziale realizowane są cztery takie projekty. 

Ponadto, wyróżniający się studenci mogą otrzymać Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Gdańska, Gdyni, 

Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrody Rektora. W ubiegłym roku akademickim na Wydziale Chemii aż 14 studentów otrzymało 

nagrody Rektora. 

Na mocy Zarządzenia Rektora UG nr 68/R/14 z dn.26.06.2014r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich wprowadzono zasady 

przyznawania stypendium doktoranckiego. Natomiast Zrządzenie Rektora UG nr 70/R/14 z dn.30.06.2014r. określa zasady przyznawania 

stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Oba stypendia przyznawane są doktorantom studiów 

stacjonarnych, a kryteria uzgodniono z Samorządem Doktorantów. Świadczenia przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez 

Wydziałową Komisję Doktorancką, sporządzającą listy rankingowe, z przedstawicielem doktorantów w jej składzie, wskazanym przez 

Wydziałową Radę Doktorantów. Zgodnie  

z Regulaminami, oba stypendia mogą zostać przyznane także na okres przedłużenia studiów.  

Pula stypendiów doktoranckich dla doktorantów Wydziału Chemii (inna jest pula dla doktorantów studiów międzywydziałowych) wynosi 60 

(15/rok). Stypendium doktoranckie na I roku studiów przyznawane jest według listy rankingowej, na pozostałych latach otrzymują je ci sami 

doktoranci, co na I roku, w ramach kontynuacji. Natomiast kryteria punktowe dla stypendium ,,projakościowego” obejmują na I roku: bardzo 

dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym lub bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów II stopnia lub studiów jednolitych 

magisterskich, a na pozostałych latach studiów: punkty za różnego typu publikacje, udział w grantach, innych projektach badawczych, 

uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach naukowych, staże naukowe oraz działalność organizacyjną (m.in. organizacja 
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konferencji) oraz średnią ocen. W trakcie rozmowy z przedstawicielami społeczności doktoranckiej ustalono, iż obecnie trwają pracę nad 

modyfikacją kryteriów ww. stypendiów.  

Uczestnicy studiów III stopnia mogą się także ubiegać o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. W roku akademickim 

2013/2014 jedna doktorantka Wydziału Chemii otrzymała to stypendium. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane studentom  

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej właściwym orzeczeniem. Pozytywnie należy ocenić, że wysokość świadczenia jest uzależniona od 

posiadanego stopnia niepełnosprawności.  

Doktoranci z udokumentowaną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na 

Wydziale Chemii 6 doktorantów  

z orzeczoną niepełnosprawnością pobiera to stypendium (w tym 1 osoba na studiach niestacjonarnych). 

Doktoranci zamieszkujący na stałe miejscowości poza Trójmiastem, mają możliwość zakwaterowania w dwóch hotelach asystenckich, zgodnie z 

Zarządzeniami Rektora UG nr 11/R/07 z dn. 14.02.2007r. oraz 53/R/07 z dn. 10.10.2007r. Złożone wnioski rozpatruje Pracowniczy Dział Spraw 

Socjalno-Bytowych. Doktoranci mogą także korzystać bezpłatnie ze świadczeń lekarskich oferowanych przez Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne. 

Uczestnicy studiów III stopnia mają również do dyspozycji hale gimnastyczne, korty tenisowe, basen i stadion lekkoatletyczny, a w uczelnianym 

ośrodku wypoczynkowym działa klub żeglarski. Istnieje możliwość wstąpienia do Akademickiego Związku Sportowego.  

Doktoranci mogą także korzystać z zakwaterowania w dwóch hotelach asystenckich, zgodnie z Zarządzeniami Rektora UG nr 11/R/07 z dn. 

14.02.2007r. oraz 53/R/07 z dn. 10.10.2007r.  

Opieka materialna Wydziału Chemii funkcjonuje w oparciu o system, który zapewnia odpowiednie warunki socjalno-bytowe studentom. 

Pozytywnie należy ocenić, że wskazane postępowania posiadają kompleksowy charakter. Ważne jest uczestnictwo studentów  

w weryfikacji funkcjonowania wskazanego procesu poprzez udział swoich przedstawicieli  

w Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Studenci, podczas rozmowy z Zespołem Oceniającym PKA, pozytywnie ocenili system opieki 

materialnej. 

 

2. jednostka ma efektywny system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

Procedury rozpatrywania  podań, wniosków i skarg studentów I i II stopnia studiów są powszechnie dostępne na stronie internetowej:  

(http://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/procedury). 
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Analogiczna procedura dla  doktorantów także jest opisana na stronie internetowej  

http://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/procedury. Należy podkreślić, że studenci i doktoranci praktycznie nie korzystają z tych 

możliwości składania skarg, ponieważ wszystkie sprawy sporne są na bieżąco rozwiązywane przy pomocy władz dziekańskich. 

System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych funkcjonuje w oparciu  

o procedury dotyczące spraw studenckich. W Uczelni funkcjonują: 

 procedura nr 3/DS/2012 w sprawie rozpatrywania podań, wniosków i skarg, 

 procedura nr 10/DS/2013 w sprawie postępowania w przypadku zachowania nieetycznego lub nagannego studenta. 

Wskazane postępowania mają charakter systemowy i są skuteczne z punktu widzenia oceny studenckiej. Studenci podczas spotkania z Zespołem 

Oceniającym PKA pozytywnie wypowiadali się na temat efektywności stosowanych rozwiązań. 

Zastrzeżenia budzi jednak fakt, iż wskazane procedury nie określają możliwości oraz nie wskazują osób, do których należy kierować odwołania 

od wydanych decyzji. Zaleca się uzupełnienie funkcjonujących procedur o postępowania dotyczące odwołań, w celu uzyskania kompleksowego 

charakteru przyjętych założeń. 

Uchwała nr 17/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie 

składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016 powołuje przedstawicieli 

studentów do wskazanych Komisji. Pozytywnie należy ocenić, iż Komisja dyscyplinarna  

i Odwoławcza Komisja dyscyplinarnej ds. studentów funkcjonują w składzie złożonym  

z równej liczby studentów i nauczycieli akademickich, co jest zgodne z art. 213 ust. 5 Ustawy. 

System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w odniesieniu do studiów III stopnia ma charakter kompleksowy.  

Na mocy Zarządzenia Rektora UG nr 47/R/14 z dn. 14.05.2014r. w sprawie przyjmowania 

 i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Gdańskim wprowadzono zasady rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych. Zgodnie z tym regulaminem skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Rektora, Biurze Kanclerza, Dziale Organizacyjnym oraz 

w dziekanatach poszczególnych Wydziałów. W odniesieniu do studiów III stopnia skargi i wnioski rozpatruje Prorektor ds. Kształcenia. Ponadto 

Wydział Chemii opracował procedurę związaną z rozpatrywaniem podań, wniosków oraz skarg doktorantów  

i pracowników, nieobjętych innymi procedurami (Procedura nr 3/SD/2014), dostępną na stronie internetowej Wydziału. Skargi te można składać 

na ręce Kierowników Studiów Doktoranckich: stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Wydział Chemii opracował również procedury: skreślania doktoranta z listy uczestników studiów III stopnia (Procedura nr 2/SD/2014) oraz 

postępowania w przypadku nieetycznego lub nagannego zachowania doktoranta (Procedura nr 4/SD/2014), nad którymi nadzór sprawuje 

Kierownik Studiów Doktoranckich, dostępne na stronie internetowej Wydziału. Procedura nr 4/SD/2014 uwzględnia działanie Sądu 

Koleżeńskiego (powoływanego zgodnie  

z Regulaminem Samorządu Doktorantów UG) oraz powołanych na a mocy Uchwały Senatu UG nr 80/14 z dn. 18.12.2014r.: Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, z przedstawicielami doktorantów w ich składzie. Na 

http://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/procedury
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Uczelni funkcjonuje również Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów  

i Doktorantów. 

W opinii uczestników studiów doktoranckich żadne sytuacje konfliktowe dotychczas nie zdarzyły się. 

 

3. jednostka wspiera działalność samorządu oraz organizacji zrzeszających studentów lub doktorantów i współpracuje z nimi; organy 

jednostki, podejmują aktywne działania mające na celu szerokie włączanie studentów oraz doktorantów i ich przedstawicieli do prac 

organów jednostki, komisji statutowych i doraźnych, zwłaszcza koncentrujących swoje prace wokół procesu dydaktycznego i spraw 

dotyczących studentów  

i doktorantów.  

Samorząd Studentów prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, włączając w to organizację przedsięwzięć kulturalnych m.in. 

Chemiliady, Otrzęsin, Połowinek, czy współorganizację Bałtyckiego Festiwalu Nauki.  

Samorząd Studentów ma do dyspozycji odpowiednie zaplecze lokalowe (biuro), wyposażone w potrzebne akcesoria biurowe. Uczelnia zapewnia 

środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studentów, zgodnie z art. 202 ust. 8 Ustawy. Uczelnia respektuje i spełnia 

wymagania Ustawy z art. 61 ust. 3 oraz z art. 67 ust. 4 co do odpowiedniego minimalnego udziału przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni 

oraz Radzie Wydziału Chemii. W chwili obecnej, jak wynika z listy obecności, środowisko studenckie stanowi 22,22% wszystkich członków 

Senatu oraz 22,38% przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału. Pozytywnie należy ocenić, iż środowisko studencki ma możliwość 

partnerskiej rozmowy z pozostałymi członkami organów kolegialnych. Samorząd Studentów opiniuje Regulamin Studiów, zgodnie z art. 161 

ust.2 Ustawy. Opinia jest przedstawiana w formie ustnej na posiedzeniach Rady Wydziału. Zaleca się sporządzanie opinii w formie pisemnej w 

celu lepszego udokumentowania udziału studentów w omawianym procesie. Przedstawiciele studentów wizytowanej Jednostki opiniują plany i 

programy studiów, co jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.   

Przedstawiciele studentów wizytowanego Wydziału nie prowadzą szkoleń dla studentów rozpoczynających kształcenie z zakresu ich praw i 

obowiązków. Samorząd Studentów wskazał, iż nie był świadomy konieczności prowadzenia wskazanych szkoleń. 

Przedstawiciele studentów pozytywnie ocenili kontakt z Władzami Wydziału. Istotna jest możliwość nieformalnych spotkań Samorządu 

Studentów z Władzami Dziekańskimi w celu omówienia spraw studenckich. 

Wizytowana Jednostki zapewnia odpowiedni rozwój i funkcjonowanie Samorządu Studentów. Istotne jest właściwe wsparcie materialne oraz 

lokalowe dla inicjatyw organizowanych przez społeczność studencką. 

 

Przedstawiciele doktorantów mają zapewnione odpowiednie uczestnictwo w Uczelnianym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki, Senacie oraz Komisjach Senackich: Komisji 

Organizacji i Rozwoju, Komisji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji ds. Kształcenia, Komisji 
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Rozwoju Kadr Naukowych,  

a także w Radzie Wydziału Chemii, Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. 

Doktoranci bardzo aktywnie uczestniczą we wszystkich procedurach związanych  

z przyznawaniem pomocy materialnej i mają w tym zakresie szerokie uprawnienia. Na przykład w skład Komisji Stypendialnej wchodzi 4 

doktorantów i jeden pracownik, co sprawia, że doktoranci mają znaczący wpływ zarówno na sformułowanie kryteriów przyznawania pomocy 

materialnej jak i na kształt listy rankingowej. Doktorant jest także członkiem Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, która opracowuje kryteria 

przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego. Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale wszelkie 

zmiany kryteriów przyznawania stypendiów wymagają opinii doktorantów a odpowiednie konsultacje prowadzi Dziekan lub Prodziekan.  

Mechanizmy wytworzone na Wydziale bardzo wspierają działalność samorządu doktorantów, a także kształtują poczucie odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. Doktoranci mają bardzo dobry kontakt z dziekanatem, gdzie jeden pracownik administracji zajmuje się tylko sprawami 

doktorantów jak i z władzami Wydziału. Zapewne dzięki temu bardzo chętnie uczestniczą w akcjach promocyjnych Wydziału. 

Uczelnia respektuje także prawo do samorządności doktoranckiej poprzez zapewnienie odpowiednich funduszy (budżet) oraz warunków 

lokalowych, wspierając jednocześnie samorząd w prawidłowym wykonywaniu jego ustawowych obowiązków. Fundusze z budżetu są 

przeznaczane m.in. na organizowanie konferencji naukowych, czy też dofinansowania wyjazdów doktorantów.  

Doktoranci Wydziału Chemii współorganizowali 9 konferencji naukowych w latach 2012-2014 oraz byli członkami komitetów organizacyjnych 

konferencji organizowanych poza Wydziałem (5 wydarzeń). Z inicjatywy studentów i doktorantów Wydziału Chemii w 2015r. odbędzie się w 

Gdańsku międzynarodowa konferencja naukowa dla studentów i doktorantów. Doktoranci uczestniczyli również w organizowaniu innych 

wydarzeń, m.in. Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Dni Otwartych Wydziału Chemii, czy też warsztatów dla studentów. 

  

Ekspert międzynarodowy:  

System opieki naukowej polega na opiece studentów przez pracowników naukowo-dydaktycznych, a opieki dydaktycznej – przez opiekę ze 

strony nauczycieli akademickich oraz pracowników dziekanatu. Wsparcie materialne polega na możliwości korzystania z różnych stypendium. 

Studentom i doktorantom przysługuje bezpłatna opieka lekarska. Wymienione systemy opieki zapewniają studentom dobre warunki studiowania.  

W Uczelni są wdrożone wszystkie niezbędne warunki dla studentów niepełnosprawnych – windy, wejścia do audytorium bez progu, toalety, 

automatyczne drzwi wejściowe etc. 

Proces nauczania osób niepełnosprawnych ułatwiają: sale wykładowe wyposażone  

w specjalistyczny sprzęt dla osób z dysfunkcją słuchu, laboratoria studenckie wyposażone  

w stoły z wysuwanymi blatami na optymalnej wysokości dla osób na wózkach inwalidzkich. 
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Przewidziano też indywidualny plan studiów do studentów, którzy nie mogą regularnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach ze względu na stan 

zdrowia, na prośbę studenta, możno zmienić lokalizacje zajęć (dla osób z dysfunkcją słuchu), istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania 

egzaminów oraz zaliczeń, oraz inne niezbędne usprawnienia. 

Studenci nie deklarowali żadnych uwag na temat opieki nad niepełnosprawnymi w procesie nauczania ani nad prawidłowością działania całego 

systemu opieki. 

 

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 
4
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1). Jednostka posiada wdrożony system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej skierowany do środowiska studenckiego. Istotne jest, iż 

omawiane postępowania posiadają kompleksowy charakter. Pozytywnie należy ocenić uwzględnienie studentów z różnymi formami 

niepełnosprawności w procesie kształcenia i osiągania zakładanych efektów nauczania i uczenia się. 

Wydział zapewnia doktorantom właściwe wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne. System przyznawania funduszy dla doktorantów 

funkcjonuje w sposób prawidłowy. Tryb powoływania komisji ze współudziałem przedstawiciela doktorantów nie budzi zastrzeżeń.  

2). System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych funkcjonuje  

w oparciu o procedury, które w pełni spełniają swoją rolę, z punktu widzenia oceny studenckiej. Pozytywnie należy ocenić odpowiednią ilości 

przedstawicieli studentów  

w składzie Komisji dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. studentów. 

Na Uczelni funkcjonują: Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów z przedstawicielami 

doktorantów w ich składzie. Wydział opracował odpowiednie procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

3). Wizytowana Jednostka wspiera i stwarza odpowiednie warunki do działalność Samorządu Studentów. Istotny jest odpowiedni udział 

przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Chemii oraz Senacie Uczelni.  

Uczelnia respektuje prawo do samorządności doktoranckiej, zapewniając jej odpowiednie wsparcie, a przedstawiciele doktorantów mają 

zapewnione uczestnictwo w uczelnianych  

i wydziałowych komisjach. 
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8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z 

przepisami powszechnie obowiązującymi 

Ocena kompletności i spójności wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia zawartych w 

dokumentach (decyzje, zarządzenia, uchwały) dotyczących prowadzonej polityki jakości, celów jakościowych, strategii realizacji tych celów oraz 

wprowadzenia i doskonalenia systemu zapewnienia jakości i zarządzania tym systemem. 

Przepisy prawne normujące proces zapewnienia jakości w Uniwersytecie Gdańskim można podzielić na bezpośrednio odnoszące się do 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jak i te o charakterze ogólnym regulujące kwestie związane z odpowiedzialnością 

organów, procesem kształcenia na studiach I II, jednolitych magisterskich, III st. oraz studiach podyplomowych, tworzeniem programów 

kształcenia, zasadami rekrutacji, określaniem i weryfikacją efektów kształcenia, w tym zasadami dyplomowania, tokiem studiów, oceną 

nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wsparciem studentów itp.   

W wymiarze formalnym działania związane z zapewnianiem jakości kształcenia zostały zapoczątkowane w 1998 r., tj. uchwałą Senatu UG z 

dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych zasad stymulacji i oceny jakości kształcenia. Usystematyzowanie działań w 

obszarze zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim wyznacza Uchwała Senatu nr 76/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 

dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Uchwała ta określała podstawowe 

funkcje, schemat organizacji i funkcjonowania Systemu. Zgodnie z postanowieniami uchwały integralnymi elementami Systemu Zapewniania 

Jakości jest analiza przebiegu procesu kształcenia, prowadząca do doskonalenia wszystkich jego aspektów, poprzez: 

 okresowe przeglądy i analizę programów nauczania, 

 hospitacje zajęć dydaktycznych, uwzględniające między innymi ich związek  

z założonymi celami oraz stosowność wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych, 

 analizę sposobów i zasad oceniania studentów, w tym stosowanych kryteriów  

i procedur, 

 monitorowanie zasobów służących kształceniu oraz środków wsparcia dla studentów, 

 ankietowe badania jakości kształcenia o charakterze ogólnouczelnianym  

i wydziałowym, prowadzone wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz 

absolwentów, 

 badania opinii pracowników UG, 

 badania opinii pracodawców na temat kwalifikacji absolwentów UG oraz oczekiwań rynku co do pożądanych kwalifikacji 

absolwentów Uniwersytetu, 
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 monitorowanie oczekiwań społeczności lokalnej oraz samorządów terytorialnych w celu wspólnej realizacji założeń strategicznych 

związanych z rozwojem Regionu Pomorskiego. 

Ponadto jak wskazują postanowienia uchwały, w ramach struktur zarządzania jakością funkcjonują m.in.: Uczelniany Zespół ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia, natomiast na poziomie wydziałów za jakość kształcenia odpowiedzialni są kierownicy podstawowych jednostek 

organizacyjnych, którzy w ramach posiadanych uprawnień mogą tworzyć wydziałowe zespoły bądź powoływać odpowiedzialnych 

pełnomocników. Za całość działań na uczelni związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego odpowiada Prorektor  

ds. kształcenia. W procesie decyzyjnym w obszarze zapewniania jakości biorą również udział inne osoby (np. Prodziekani) lub komisje (np. 

komisje senackie lub wydziałowe) powołane w ramach struktury uczelni bądź Wydziału w zakresie przyznanych im kompetencji statutowych lub 

powierzonych im zadań. Struktura organizacyjna na poziomie centralnym Uczelni została powołana następującymi zarządzeniami Rektora  

Uniwersytetu Gdańskiego, tj.  nr 80/R/12  

z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 

2012-2016, ze zmianami,  nr 90/R/12  

z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 80/R/12 z dnia 16 października 2012 roku w 

sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016, nr 22/R/14 z dnia 21 marca 

2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 80/R/12 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości 

Kształcenia na okres kadencji 2012-2016. W skład Uczelnianego Zespołu wchodzą, m.in. po jednym przedstawicielu każdego Wydziału UG, 

wskazanym przez Dziekana Wydziału, przedstawiciele studentów wskazanych przez Samorząd Studentów, doktorant wskazany przez Samorząd 

Doktorantów, przedstawiciel administracji UG. Dla organów i osób współtworzących strukturę systemu zostały określone szczegółowe zakresy 

odpowiedzialności, będące pochodną kompetencji statutowych określonych dla organów Uczelni, jak i zadań wynikających z potrzeb procesu 

kształcenia oraz funkcjonowania samego Systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

 

Doprecyzowanie zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zarówno w odniesieniu do sfery odpowiedzialności jak 

i jego funkcjonalności nastąpiło w Zarządzenia Rektora UG nr 49/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie składu Uczelnianego i 

Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań, Zarządzenie Rektora UG nr 48/R/10 

z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie 

Gdańskim. Zgodnie z powyższymi aktami normatywnymi do zadań Uczelnianego Zespołu należy, m.in.: 

 gromadzenie informacji dotyczących wydziałowych zasad i procedur związanych  

z oceną działalności nauczycieli akademickich (kształcenie, nauka i strefa wychowawcza), opracowywanych na wydziałach Uniwersytetu 

Gdańskiego, 
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 gromadzenie informacji dotyczących wydziałowych procedur związanych  

z działalnością sfery administracyjnej uczelni mających związanych z działalnością sfery administracyjnej uczelni mających związek z 

jakością kształcenia (godziny pracy dziekanatów itp.), 

 zbieranie i opracowywanie informacji związanych z wynikami badań ankietowych zarządzonych przez Rektora, 

 zlecanie i określanie zakresu badań wśród absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, zarówno studiów I, II st., jednolitych magisterskich, 

doktoranckich oraz podyplomowych oraz wszelkich innych form kształcenia formalnego, 

 koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania nowych akredytacji oraz uzyskiwania możliwie jak najlepszych wyników w 

procedurze akredytacji kierunków studiów prowadzonych na UG, 

 coroczne sporządzanie planów i raportów działań uczelni dotyczących jakości kształcenia i przedstawianie ich do akceptacji Rektorowi, 

 przedstawianie informacji Senatowi UG z działań dotyczących jakości kształcenia, 

 gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działań Uczelni podejmowanych w zakresie stałego podnoszenia jakości 

kształcenia, 

 podejmowani bieżących, interwencyjnych działań w celu podnoszenia jakości kształcenia, 

 wykonywanie bieżących, interwencyjnych działań w celu podnoszenia jakości kształcenia. 

Polityka jakości realizowana w Uczelni jest częścią wielu różnych dokumentów, tj. Strategii, czy Statutu Uczelni. Cele jakościowe zostały 

wyrażone również w aktach wewnętrznych wprowadzających wewnętrzny system. Wydział Chemii wpisuje się we wszystkie działania związane 

z zapewnianiem jakości. Polityka jakości Wydziału, przyjęta na posiedzeniu Rady Wydziału, zakłada następujące cele w odniesieniu do 

zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale: 

 ciągłe doskonalenie oferty edukacyjnej atrakcyjnej dla kandydatów na studia wyższe  

i dostosowanej do oczekiwań rynku pracy, 

 ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością, w tym mechanizmów oceny jakości działalności dydaktycznej oraz 

obsługi administracyjnej, a także skutecznej weryfikacji efektów kształcenia, 

 ciągłe doskonalenie metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia, 

 uzupełnianie kadr o wybitnych nauczycieli akademickich reprezentujących różnorodne specjalności pochodzących z ośrodków w kraju i 

za granicą, 

 utrzymanie warunków kształcenia studentów i doktorantów na najwyższym poziomie, 

 rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany zagranicznej studentów i doktorantów. 

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii UG został zatwierdzony na posiedzeniu Rady 

Wydziału w dniu 12 września 2012 roku w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii UG. 
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Zakres działania Systemu obejmuje w szczególności ocenę i doskonalenie jakości kształcenia na wydziale, wspomaganie rozwoju kadry w 

zakresie dydaktyki, kształtowanie postaw projakościowych oraz budowanie kultury jakości kształcenia, współpracę z przedsiębiorstwami oraz 

Radą Konsultacyjną Wydziału Chemii w celu dostosowania oferty kształcenia do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, wspieranie działań 

na rzecz dofinansowania infrastruktury dydaktycznej, wprowadzanie mechanizmów wspierających mobilność studentów i pracowników, 

podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej Wydziału, upowszechnianie informacji na temat systemu zapewniania jakości 

kształcenia, badanie kariery zawodowej absolwentów. Wskazane procesy regulowane są procedurami, z określonym celem, zakresem, 

odpowiedzialnością, trybem postępowania. 

Na Wydziale opracowano następujące procedury:  

 Procedura nr 1/DS/2012 dotycząca skreślenia z listy studentów 

 Procedura nr 2/DS/2012 w sprawie warunkowego studiowania, uczęszczania na zajęcia awansem, powtarzania przedmiotu i egzaminy 

komisyjne 

 Procedura nr 3/DS/2012 w sprawie rozpatrywania podań, wniosków i skarg 

 Procedura nr 4/DS/2012 w sprawie zapisów do jednostek na realizację bloku przedmiotów dyplomowych 

 Procedura nr 5/DS/2012 dotycząca zapisów na przedmioty do wyboru 

 Procedura nr 6/DS/2012 w sprawie indywidualnego planu studiów i indywidualnego programu kształcenia 

 Procedura nr 7/DS/2013 w sprawie przeniesienia osiągnieć studenta 

 Procedura nr 8/DS/2013 w sprawie zaliczania okresu rozliczeniowego oraz zapisywania na kolejny okres rozliczeniowy 

 Procedura nr 9/DS/2013 dotycząca składania prac i egzaminów dyplomowych 

 Procedura nr 10/DS/2013 w sprawie postępowania w przypadku zachowania nieetycznego lub nagannego studenta 

 Procedura nr 11/DS/2014 w sprawie postępowania w przypadku zgłoszenia nowego przedmiotu 

 Procedura nr 1/SD/2014 dotycząca rekrutacji na studia doktoranckie 

 Procedura nr 2/SD/2014 dotycząca skreślenia z listy doktorantów 

 Procedura nr 3/SD/2014 w sprawie rozpatrywania podań, wniosków i skarg 

 Procedura nr 4/SD/2014 w sprawie nieetycznego lub nagannego zachowania doktoranta 

 Procedura nr 5/SD/2014 dotycząca zapisów na przedmioty do wyboru 

 Procedura nr 6/SD/2014 dotycząca egzaminów doktorskich 

 Procedura nr 7/SD/2014 dotycząca składania prac doktorskich 

Na Wydziale została powołana przejrzysta struktura organizacyjna w obszarze zapewniania jakości kształcenia obejmująca m.in. Statutowe 

Władze Wydziału, jak i powołany zarządzeniem Dziekana z dnia 13 września 2012 r. Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, a także 

powołani stosownymi zarządzeniami Dziekana z 2014 r. jak i 2012 r. Pełnomocnicy Dziekana (ds. Współpracy ze Szkołami, ds. Promocji 
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Wydziału, ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ds. Kierunków Anglojęzycznych, ds. Nowych Kierunków Studiów, ds. Staży i Praktyk, ds. 

Współpracy z Pracodawcami, ds. Wymiany Zagranicznej Studentów i Doktorantów) oraz Rady Programowe kierunków studiów prowadzonych 

na Wydziale. 

Ponadto Zarządzeniem Dziekana nr 10/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. powołani zostali Audytorzy Wewnętrzni ds. Jakości Kształcenia 

odpowiedzialni za przeprowadzanie corocznych ewaluacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

 

W trakcie wizytacji zapoznano się z dokumentacją będącą wynikiem podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz jakości kształcenia, m.in. 

dokumentacją Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jak również Rady Wydziału, Rad Programowych badając tematykę posiedzeń 

poświęconą zagadnieniom jakości. Z analizy dokumentacji Rady Wydziału wynika, iż problematyka jakości kształcenia jest przedmiotem obrad, 

a mianowicie podczas posiedzeń przedstawiane były zagadnienia związane z uczelnianym systemem zapewnienia jakości, polityką kadrową, 

zmianami w planach i programach studiów, strategią rozwoju Wydziału. Ponadto zapoznano się z dokumentacją będącą wynikiem 

funkcjonowania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

Dokonując oceny należy stwierdzić, iż na obecnym etapie rozwoju systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, 

została stworzona struktura odpowiedzialności oraz uregulowania prawne umożliwiające  funkcjonowanie systemu i jego rozwój, a także 

doskonalenie. Mając powyższe na uwadze niewątpliwie na uznanie  zasługują formalne działania Wydziału zmierzające do usystematyzowania 

sfery zapewniania  

i doskonalenia jakości kształcenia, w obszarze operacyjnym jak i dokumentacyjnym. 

Ocena zakresu, sposobu prowadzenia i kompletności dokumentacji dotyczącej dokonywanych analiz i podejmowanych działań odnoszących się 

do poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, studiach doktoranckich 

i podyplomowych, oraz doskonalenia tego systemu. 

Na Wydziale, analiza czynników mających wpływ na jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz  

doskonalenia tego systemu, odbywa się na różnych poziomach struktury organizacyjnej oraz o dużym zróżnicowaniu stopnia ich intensywności. 

Działania prowadzone są na podstawie wytycznych ogólnouczelnianych aktów normatywnych odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do 

czynników wpływających na jakość kształcenia. Monitorowanie jakości kształcenie realizowanego na Wydziale dokonywane jest zgodnie z 

przyjętymi procedurami przede wszystkim poprzez studencką ocenę przedmiotów, hospitację zajęć, okresową ocenę nauczycieli akademickich, 

monitorowanie losów zawodowych absolwentów. Na Wydziale podjęto również działania związane z wprowadzeniem, systematycznej i 

kompleksowej analizy i oceny osiąganych efektów kształcenia, której wyniki stanowią podstawę doskonalenia programu kształcenia. 

W trakcie wizytacji przestawiono: 



 73 

1. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia za rok akademicki 

2011/2012, 2012/2013  

oraz 2013/2014 

2. Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2011/2012, 2012/2013  

oraz 2013/2014 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia UG 

3. Wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014 przez nauczycieli akademickich 

Wydziału Chemii 

4. Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii 2012/2013,  2013/2014 

5. Lista imienna pracowników Wydziału Chemii UG, których zajęcia były hospitowane w ubiegłych latach 

6. Sprawozdanie z oceny własnej za 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 dla Rady Wydziału UG 

7. Protokoły z posiedzeń Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

8. Analiza losów absolwentów 2012/2013 – sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół Zapewniani Jakości 

Kształcenia 

9. Analiza wyników sesji 2012/2013 oraz 2013/2014 wraz z raportem analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia 

10. Protokoły z hospitacji zajęć 

11.  Notatki z rozmów wyjaśniających w sprawie wyniku badań ankietowych oceny studentów z przeprowadzonych zajęć 

12. Wyniki oceny zajęć dydaktycznych – badanie opinii studentów rok akademicki 2012/2013 oraz 2013/2014 

13. Protokoły z posiedzeń Rad Programowych oraz Rady Wydziału. 

Na podstawie tej dokumentacji można stwierdzić, iż na Wydziale dokonywany jest bieżący monitoring realizacji procesu kształcenia: 

monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich uczestniczących w procesie kształcenia na kierunku, ocena jakości prowadzonych zajęć 

dydaktycznych, monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia, monitorowanie warunków kształcenia, weryfikacja zakładanych efektów 

kształcenia, ocena dostępności informacji na temat kształcenia, badanie losów absolwentów uczelni, zapobieganie zjawiskom patologicznym, 

procedury wdrażania planów naprawczych.  

Podczas wizytacji szczegółowemu oglądowi poddano dokumentację związaną zarówno  

z aktywnością organów, zespołów i osób bezpośrednio objętych strukturą Systemu jak również będącą wynikiem funkcjonowania samego 

Systemu, a także realizacji zadań określonych w ww. wewnętrznych aktach normatywnych.  

Ponadto Zespół Oceniający otrzymał do wglądu protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Rad funkcjonujących na Wydziale. 

Na podstawie tej dokumentacji można stwierdzić, iż ocena jakości kształcenia weryfikowana jest przede wszystkim poprzez ankiety studenckie 

oceniające proces kształcenia oraz kadrę akademicką, analizę wyników sesji egzaminacyjnych, kontakty z pracodawcami (Rada Konsultacyjna), 
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współpracę w procesie dydaktycznym, proces dyplomowania. Proces ankietowania przeprowadzany jest systematycznie. Z oceny zajęć 

dydaktycznych wyciągane są na bieżąco wnioski, które realnie wpływają na politykę kadrową.  

Analiza struktury ocen egzaminacyjnych i zaliczeniowych dokonywana jest cyklicznie. Wyniki analizy służą do planowania hospitacji wobec 

osób, które otrzymały słabe oceny w badaniu ankietowym studentów, a także wyniki sesji egzaminacyjnych sygnalizują niski stopień osiągania 

efektów kształcenia. Oceny odbiegające od rozkładu normalnego są analizowane i przeprowadzana jest rozmowa, która wyjaśnia ewentualne 

wątpliwości. Władze Wydziału dokonują identyfikacji najczęściej powtarzających się uwag i zaleceń hospitacyjnych.  

O ile słuchacze studiów doktoranckich, podobnie jak studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia objęci są narzędziami systemu zapewniania 

jakości kształcenia, o tyle analiza wyników tych działań wymaga dalszej intensyfikacji (np. pomimo stosunkowo niewielkiej liczby ankiet na 

spotkaniu członkowie Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przyznali, iż nie analizowali ich wyników w ujęciu systemowym). W trakcie 

rozmowy Dziekan Wydziału, przyznał iż zwiększenie działalności analitycznej w ujęciu systemowym na studiach doktoranckich stanowi w 

najbliższym czasie wyzwanie dla systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Na Wydziale podejmowane są różne działania aktywizujące interesariuszy do udziału  

w pracach nad doskonaleniem jakości kształcenia. Rada Konsultacyjna Wydziału Chemii UG złożona z wybitnych przedstawicieli praktyki 

gospodarczej oraz przedstawicieli administracji publicznej w obszarze chemii oraz ochrony środowiska, w tym pracodawców, u których 

podejmują staże i pracę absolwenci Wydziału została powołana Uchwała Rady Wydziału Chemii UG nr 20/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w 

sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG. Udział interesariuszy zewnętrznych zarówno w procesie dydaktycznym, jak i 

organizacji praktyk zawodowych i opiniowaniu programów kształcenia jest ważnym elementem doskonalenia jakości kształcenia. Ponadto na 

Wydziale przywiązuje się szczególną uwagę do współpracy z zagranicznym otoczeniem zewnętrznym, którego przedstawiciele realizują 

kształcenie na Wydziale Chemii. Intensywna współpraca zdaniem władz Wydziału wymaga przejrzystych zasad realizacji w związku z 

powyższym podjęto Uchwałę Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/12 z dnia 12 września 2012 roku w sprawie współpracy z 

wykładowcami z zagranicy realizującymi kształcenie na Wydziale Chemii UG 

System skierowany do środowiska studenckiego jest satysfakcjonujący. Studenci mogą znaleźć niezbędne informacje dotyczące wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia na stronie internetowej Uczelni oraz Wydziału. Na stronie Wydziału znajdują się informacje dotyczące 

między innymi programów studiów, planów studiów, sylabusów poszczególnych zajęć itp. Na stronie zmieszczone są również wszystkie istotne 

wewnętrzne akty prawne związane z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz tokiem studiów. W sposób ciągły 

zamieszczane są na niej także aktualne informacje  

i ogłoszenia.  

W świetle analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów można stwierdzić, że informacje dotyczące wyników monitorowania jakości 

procesu kształcenia i wprowadzania zmian w tym zakresie są upowszechniane. Opracowywane są raporty z oceny jakości kształcenia, które są 
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dyskutowane na posiedzeniu Rady Wydziału. Ponadto zmiany dotyczące jakości kształcenia omawiane są na posiedzeniach Zespołu ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia.  

Wydział wdraża i doskonali Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Całość założeń formalnych zawartych w opisie 

Uczelnianego/Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ocenia się pozytywnie. Na podstawie przedłożonej dokumentacji, 

rozmów przeprowadzonych w czasie wizytacji można stwierdzić, że System wskazuje już na pewne skuteczne działania.  

Zasadne jest jednak zwrócenie szczególnej uwagi na objęcie działaniami analitycznymi prowadzonymi w ramach wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia studiów trzeciego stopnia w większym zakresie niż dotychczas, gdyż stosownie do założeń wewnętrzny system 

winien działać w ujęciu kompleksowym.  

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego
3
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

Na podstawie analizy tej dokumentacji można stwierdzić, że Wydział Chemii wypracował przejrzystą i skuteczną strukturę zarządzania 

ocenianym kierunkiem studiów oraz rozwija Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia zorientowany na osiągnięcie wysokiej 

kultury jakości kształcenia. Wydział posiada wewnętrzne przepisy prawne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia, zarówno o 

charakterze ogólnym, jak i odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Przepisy te  

w sposób kompletny i spójny określają prowadzoną politykę jakości, procedury, cele jakościowe oraz strategię ich realizacji. 

Działania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości, będącego ogniwem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

zorientowane są na okresowe analizy efektów kształcenia, doskonalenie mechanizmów służących monitorowaniu i doskonaleniu programu 

kształcenia oraz podnoszeniu jakości pracy kadry dydaktycznej. Podstawą tych analiz są wyniki okresowego ankietowania studentów, 

hospitowania zajęć, a także okresowego ankietowania absolwentów i zasięgania opinii pracodawców. Uzyskane wyniki stanowią podstawę 

modyfikacji programu studiów oraz metod jego realizacji, zorientowanej na doskonalenie jakości jego końcowych efektów. Praktyczna 

przydatność tego Systemu do badania zgodności programu studiów na ocenianym Wydziale i metod jego realizacji  

z założonymi efektami nie budzi zastrzeżeń. W trakcie analizy stwierdzono jednak iż studia doktoranckie nie są wystarczająco objęte 

oddziaływaniem systemu w sferze analitycznej, co wymaga dalszego doskonalenia. Ponadto część procedur dotycząca studiów doktoranckich 

została wdrożona dopiero w 2014 r. Niemniej jednak zaangażowanie Władz Wydziału,  

a także społeczności akademickiej w obszarze zapewniania jakości znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w sferze formalnej jak i 

operacyjnej. 

 
9. Podsumowanie 
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Tabela nr 2. Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

Kryterium 
Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

strategia rozwoju X     

wewnętrzny system zapewnienia jakości X     

cele i efekty kształcenia na studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych oraz system ich 

weryfikacji 

 

X     

zasoby kadrowe,  

materialne i finansowe 
X     

prowadzenie badań naukowych X     

współpraca krajowa  

i międzynarodowa 
X     

system wsparcia studentów  

i doktorantów 
X     

przepisy wewnętrzne normujące proces 

zapewnienia jakości kształcenia 
 X    

 

Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia oraz oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, współpracy  z 

beneficjentami procesu kształcenia. 
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Uniwersytet Gdański jest jedną z czołowych uczelni w Polsce, a Wydział Chemii wg wielu metryk przoduje naukowo na Uczelni. Bardzo dobry 

rozwój naukowy i wspomniane wyżej zasady finansowania gwarantują utrzymanie dobrej pozycji na rynku edukacyjnym. Wysoką rangę tych 

działań potwierdziły już wcześniej następujące oceny: 

 Polska Komisja Akredytacyjna: kierunek Ochrona środowiska - studia I i II stopnia - pozytywna 26.06.2014  

 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna: kierunek Chemia - studia I i II stopnia - wyróżniająca 26.06.2014  

 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna: kierunek Ochrona Środowiska - studia I i II stopnia - wyróżniająca 19.12.2014  

 ECTN (European Chemistry Thematic Network): kierunek chemia I stopień - akredytacja Eurobachelor of Chemistry - wyróżniająca 

26.06.2014 

 ECTN (European Chemistry Thematic Network): kierunek chemia II stopień - akredytacja Euromaster of Chemistry - wyróżniająca 

26.06.2014     

 

Mocną stroną Wydziału jest doświadczona kadra dydaktyczna o ugruntowanej pozycji  

oraz dużych kwalifikacjach dydaktycznych i naukowych. Bardzo dobre kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym wykorzystywane są 

m.in. dla doskonalenia jakości kształcenia, trafnego kreowania sylwetki absolwenta i konstrukcji programów studiów oraz monitorowania losów 

absolwentów. Mocną stronę Wydziału stanowi też systematyczny rozwój wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Struktura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jest przejrzysta, działania podejmowane w jego ramach są skuteczne i służą realizacji 

założonych celów. Interesariusze mają duże możliwości wpływania na funkcjonowanie systemu i korzystają z tych uprawnień. Wewnętrzny 

System Zapewniania Jakości obejmuje wszystkich form kształcenia i czynniki wpływające na jego jakość.  

Zasoby kadrowe, materialne, finansowe Wydziału są na najwyższym poziomie. Bardzo mocna kadra naukowa zdolna jest pozyskiwać duże 

środki na badania i aparaturę  

z grantów, w tym z programów ramowych UE. Baza dydaktyczna w tym wyposażenie laboratoriów i pracowni jest na bardzo dobrym poziomie. 

Polityka finansowa Wydziału nastawiona jest na stałą poprawę w dziedzinie badań i kształcenia.  

Atrakcyjna oferta dydaktyczna Wydziału jest stale wzbogacana o nowe kierunki wykorzystujące najnowsze osiągnięcia badawcze. Współpraca 

międzynarodowa Wydziału w zakresie badań i studiów na wyjątkowo wysokim poziomie. Dobre wykorzystanie funduszy z programów UE 

wzmacnia tę współpracę. Wydział współpracuje też z szeregiem placówek badawczych realizując m.in. wspólne przedsięwzięcia wsparte 

grantami oraz w stopniu wysokim z mniejszym z firmami w regionie. 
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ZO PKA rekomenduje WZZJK i kierownictwu Wydziału opracowanie Księgi Jakości w której powinny znaleźć się dokumenty konstytuujące 

system zarządzania jakością, cele strategiczne w tym obszarze, polityka jakości, formalne procedury, ale także opis nieformalnych procedur i 

dobrych praktyk. Ułatwiłoby to przede wszystkim kompleksową ocenę skuteczności funkcjonującego systemu zapewniania i doskonalenia 

jakości oraz zbudowanie programu dochodzenia do kultury jakości. 

ZO PKA zwraca uwagę na potrzebę objęcia studiów doktoranckich większym oddziaływaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

szczególnie w sferze analitycznej. 

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na raport z wizytacji przeprowadzonej w dniach 11 – 

13 marca 2015 r. na Wydziale Chemii przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaproponowane w tymże raporcie oceny zostają 

utrzymane, a ocena zapewniania wewnętrznego systemu jakości zmieniona na ocenę wyróżniającą z uwagi na podjęte przez Wydział czynności 

wprowadzające zmiany  

w obszarze wszystkich drobnych usterek wskazanych w tym punkcie oceny spełniania kryteriów.  

Uniwersytet Gdański jest jedną z czołowych uczelni w Polsce, a Wydział Chemii wg wielu metryk przoduje naukowo na Uczelni. Bardzo dobry 

rozwój naukowy i wspomniane wyżej zasady finansowania gwarantują utrzymanie dobrej pozycji na rynku edukacyjnym. Wysoką rangę tych 

działań potwierdziły już wcześniej następujące oceny: 

 Polska Komisja Akredytacyjna: kierunek Ochrona środowiska - studia I i II stopnia - pozytywna 26.06.2014  

 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna: kierunek Chemia - studia I i II stopnia - wyróżniająca 26.06.2014  

 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna: kierunek Ochrona Środowiska - studia I i II stopnia - wyróżniająca 19.12.2014  

 ECTN (European Chemistry Thematic Network): kierunek chemia I stopień - akredytacja Eurobachelor of Chemistry - wyróżniająca 

26.06.2014 

 ECTN (European Chemistry Thematic Network): kierunek chemia II stopień - akredytacja Euromaster of Chemistry - wyróżniająca 

26.06.2014     

 

Mocną stroną Wydziału jest doświadczona kadra dydaktyczna o ugruntowanej pozycji  

oraz dużych kwalifikacjach dydaktycznych i naukowych. Bardzo dobre kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym wykorzystywane są 

m.in. dla doskonalenia jakości kształcenia, trafnego kreowania sylwetki absolwenta i konstrukcji programów studiów oraz monitorowania losów 

absolwentów. Mocną stronę Wydziału stanowi też systematyczny rozwój wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Struktura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jest przejrzysta, działania podejmowane w jego ramach są skuteczne i służą realizacji 

założonych celów. Interesariusze mają duże możliwości wpływania na funkcjonowanie systemu i korzystają z tych uprawnień. Wewnętrzny 

System Zapewniania Jakości obejmuje wszystkich form kształcenia i czynniki wpływające na jego jakość.  

Zasoby kadrowe, materialne, finansowe Wydziału są na najwyższym poziomie. Bardzo mocna kadra naukowa zdolna jest pozyskiwać duże 

środki na badania i aparaturę  
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z grantów, w tym z programów ramowych UE. Baza dydaktyczna w tym wyposażenie laboratoriów i pracowni jest na bardzo dobrym poziomie. 

Polityka finansowa Wydziału nastawiona jest na stałą poprawę w dziedzinie badań i kształcenia.  

Atrakcyjna oferta dydaktyczna Wydziału jest stale wzbogacana o nowe kierunki wykorzystujące najnowsze osiągnięcia badawcze. Współpraca 

międzynarodowa Wydziału w zakresie badań i studiów na wyjątkowo wysokim poziomie. Dobre wykorzystanie funduszy z programów UE 

wzmacnia tę współpracę. Wydział współpracuje też z szeregiem placówek badawczych realizując m.in. wspólne przedsięwzięcia wsparte 

grantami oraz w stopniu wysokim z mniejszym z firmami w regionie. 

Duży wysiłek, jaki włożyła Uczelnia w ostatnich kilku latach we wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

zaowocował znaczącym postępem w obrębie wszystkich sfer związanych z edukacją prowadzoną na Wydziale Chemii UG.    

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego identyfikuje swoją rolę jako jedyna jednostka w województwach pomorskim oraz warmińsko-

mazurskim kształcąca wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby regionalnego rynku pracy: 

 dla przedsiębiorstw farmaceutycznych i kosmetycznych, jednej z najsilniejszych branż gospodarczych w regionie pomorskim, 

 dla sektora petrochemicznego reprezentowanego przez głównego potentata przemysłowego w regionie – firmę Lotos,  

 dla laboratoriów badawczo-rozwojowych, analitycznych, w których wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura badawczo-

pomiarowa,  

 dla innych przedsiębiorstw o chemicznym profilu produkcji, w tym branży rolno-spożywczej i agrochemicznej,   

 dla szkolnictwa wszystkich szczebli dostarczając na rynek pracy wszechstronnie wykwalifikowanych nauczycieli chemii 

 dla przedsiębiorstw wszystkich branż, urzędów i instytucji samorządu terytorialnego dostarczając na rynek pracy wszechstronnie 

wykwalifikowanych specjalistów  

z zakresu ochrony środowiska  

Wydział Chemii UG identyfikuje swoją rolę również jako instytucja, która: 

 wnosi znaczący udział w badania naukowe w szeroko pojętej dziedzinie nauk chemicznych i nauk o ochronie środowiska, 

 kształci kadrę akademicką niezbędną do prowadzenia powyższych badań 

 naukowych (doktoraty, habilitacje, profesury), a także do prowadzenia kształcenia  

w zakresie chemii i ochrony środowiska na poziomie akademickim, 

 stanowi regionalne centrum badawcze, bogato wyposażone w nowoczesną 

 aparaturę, umożliwiających wykonywanie specjalistycznych badań na potrzeby 

 regionu,  

 pełni wiodącą rolę w popularyzacji nauk ścisłych, a w szczególności chemii i ochrony środowiska, wśród społeczności regionu 

(uczniowie szkół, ludzie dorośli, seniorzy). 

Wydział Chemii UG, rozumiejąc doniosłość znaczenia swojej roli, wdrożył system zapewniania jakości kształcenia umożliwiający nieustanne 

doskonalenie programów kształcenia w ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (otoczeniem gospodarczym, szkołami, instytucjami 

publicznymi, i in.), a także wdraża nowe kierunki kształcenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem otoczenia gospodarczego regionu 
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pomorskiego. Wydział stosuje bogaty zestaw różnorodnych narzędzi wielostronnie monitorujących jakość kształcenia i wdrożył skuteczne 

procedury działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych. Wydział wykorzystuje doświadczenia zdobywane wskutek swojej 

wielostronnej działalności w dalszym rozwoju i doskonaleniu systemu jakości. Rozumiejąc znaczenie jakości jako kluczowe dla swojej funkcji, 

Wydział rozszerza system zapewniania jakości na inne obszary swojej działalności, nie tylko kształcenia. 

Wydział zajmuje wiodącą rolę na rynku edukacyjnym w Północnej Polsce w zakresie kształcenia specjalistów z zakresu chemii i ochrony 

środowiska. Jest dobrze rozpoznawalny w regionie jako jeden z najlepszych wydziałów największej pomorskiej uczelni - Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 

Tabela nr 3  

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

przepisy wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

x 
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