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dokonanej w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. na kierunku „chemia” prowadzonym 

 na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

realizowanych w formie stacjonarnej na Wydziale Chemii  

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 

przewodniczący: prof. dr hab. Hanna Gulińska – członek PKA  

członkowie:  

 prof. dr hab. inż. Krystyna Maria Czaja – ekspert PKA 

 prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki – ekspert PKA 

 mgr Edyta Lasota-Bełżek – ekspert formalno-prawny PKA 

 Piotr Pokorny – ekspert PKA, przedstawiciel Parlamentu Studenckiego RP 

 

Krótka informacja o wizytacji 

Przesłanką do przeprowadzenia wizytacji na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie na kierunku „chemia” była własna inicjatywa Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

wynikająca z poprzedniej oceny przeprowadzonej w 2008 r. Uczelnia otrzymała wówczas 

ocenę pozytywną dla studiów pierwszego i drugiego stopnia z terminem przeprowadzenia 

następnej oceny w roku akademickim 2013/2014. Wizytację przygotowano  

i przeprowadzono zgodnie z przepisami i obowiązującą procedurą.  

Pracę Zespołu Oceniającego poprzedziło zapoznanie się jego członków z Raportem 

samooceny przekazanym przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z raportem  

z poprzedniej oceny programowej kierunku. Podczas spotkania Zespołu (30 marca 2014 r.) 

przed rozpoczęciem czynności wizytacyjnych na Wydziale, omówiono plan przebiegu 

wizytacji oraz podział zadań między poszczególnych ekspertów. 

Na zakończenie wizytacji Zespół Oceniający przekazał wstępne podsumowanie oceny 

programowej władzom Uniwersytetu i Wydziału w trakcie spotkania końcowego.  

Raport Zespołu Oceniającego został opracowany na podstawie dokumentacji, która została 

przedstawiona w toku wizytacji, przeprowadzonych hospitacji zajęć, analizy prac 
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dokumentujących osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, w tym prac dyplomowych 

oraz spotkań z nauczycielami akademickimi i studentami ocenianego kierunku studiów, jak 

również przedstawionej bazy dydaktycznej. 

Załącznik nr 1 Podstawa prawna wizytacji 

Załącznik nr 2 Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 

 

1. Koncepcja rozwoju ocenianego kierunku sformułowana przez jednostkę1  

 

1) Ocena powiązania założonej koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku z misją 

Uczelni oraz ze strategią jednostki.  

Koncepcja kształcenia na Wydziale Chemii UJ wpisuje się ściśle w Strategię Rozwoju 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualny dokument na lata 2014-2020 dostępny jest za 

pośrednictwem strony internetowej UJ http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-

rozwoju/strategia-rozwoju-2014-2020). Ten najważniejszy dokument polityki rozwoju 

Uczelni określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do 

roku 2020. W Misji UJ podano jako podstawowy kierunek „rozwój myśli poprzez najwyższej 

jakości badania i nauczanie”, co zostało jeszcze podkreślone w sformułowanych czterech 

celów strategicznych sformułowanych jako: Integracja działalności Uniwersytetu  

w dydaktyce i badaniach naukowych (Cel 1), Najwyższa jakość nauczania (Cel 2), Najwyższa 

jakość badań naukowych (Cel 3) oraz Skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe  

i gospodarcze (Cel 4).  

Cele strategiczne Wydziału zawarte są w aktualnym Programie Rozwoju Wydziału Chemii UJ, 

sformułowanym na lata 2013 do 2017, przyjętym na posiedzeniu Rady Wydziału Chemii UJ  

w dniu 9. maja 2013 r. Wyznaczone tam cele i zadania wpisują się w Misję UJ i są zgodne  

z celami strategicznymi Uczelni, a obejmują przede wszystkim rozwój kierunków 

interdyscyplinarnych, ścisłe powiązanie kształcenia z prowadzonymi badaniami naukowymi, 

internacjonalizację studiów, dbałość o wysoką jakość kształcenia, zwiększenie roli technologii 

informatycznych w kształceniu i organizacji procesu dydaktycznego i badań naukowych, 

powiązanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, rozwój systemu praktyk  

i staży studenckich, rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie tworzenia programów 

studiów oraz planowania ścieżek kariery studentów i absolwentów, ciągłą modernizację  

i kontrolę jakości kształcenia, dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się 

warunków otoczenia, a także promocję nauk ścisłych i promocję Wydziału. W ślad za 

opracowanym Programem Rozwoju Wydziału określono 17 szczegółowych zadań oraz ich 

zgodność ze Strategią Rozwoju UJ (przypisanie do konkretnych zadań Strategii), okres 

                                                           

1
 Punkty 1 – 8 wraz z podpunktami odpowiadają kryteriom określonym w statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-rozwoju/strategia-rozwoju-2014-2020
http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-rozwoju/strategia-rozwoju-2014-2020
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realizacji i odpowiedzialnych za wykonanie konkretnego zadania. Należy zauważyć, że 

znaczna część zaplanowanych zadań została już wcześniej przygotowana a bywa, że nawet 

wdrożona do realizacji. Poniżej przytoczono istotne przykłady w tym zakresie.  

Koncepcja kształcenia opracowana na Wydziale Chemii stawia za cel stworzenie z jednostki 

wiodącego ośrodka kształcenia na podstawowym z prowadzonych kierunku Chemia (studia  

I, II i III stopnia) w powiązaniu z innymi kierunkami realizowanymi wspólnie z innymi 

Wydziałami UJ (kierunek Ochrona środowiska prowadzonym we współpracy z Wydziałem 

Biologii i Nauk o Ziemi UJ, udział w kształceniu na kierunku Zaawansowane materiały  

i nanotechnologia koordynowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UJ, na kierunku Biochemia, koordynowanym przez Wydział Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii UJ oraz realizacji Studiów matematyczno-przyrodniczych we współpracy  

z Wydziałami Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UJ). Ten szeroki wachlarz kształcenia świadczy nie tylko o rozwoju 

podstawowego dla Wydziału kierunku Chemia, ale przekonuje iż stawia się tu także znaczny 

nacisk na rozwój kształcenia interdyscyplinarnego, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju UJ 

(zadanie 1.15). 

Zgodnie z planem wzrostu stopnia internacjonalizacji studiów systematycznie rozszerzane są 

oferty kursów w języku angielskim (komisja PKA hospitowała zajęcia konwersatoryjne  

z przedmiotu Chemia nieorganiczna dla II roku studiów prowadzone w języku angielskim), 

międzynarodowej wymiany studentów (w jednym ze zwiedzanych przez komisję PKA 

laboratoriów informacji udzielała studentka z Francji), aktywne uczestnictwo w europejskich 

programach dotyczących kształcenia oraz rozwój magisterskich studiów bilateralnych.  

Na Wydziale znaczną uwagę przywiązuje się do roli interesariuszy zewnętrznych w procesie 

kształcenia. Przedstawiciele pracodawców są włączani do wydziałowych Zespołów 

oceniających prowadzone kierunki studiów; uczestniczą w corocznej, organizowanej przez 

Wydział od pięciu lat, Giełdzie Prac studentów oraz w innych, roboczych spotkaniach 

dotyczących organizacji staży i praktyk studenckich czy oceny zakładanych efektów 

kształcenia w powiązaniu z oczekiwaniami rynku pracy.  

 

2)  Ocena udziału zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy w procesie ustalania 

koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku, poziomie i profilu studiów, w tym 

określenia celów i efektów kształcenia oraz perspektyw rozwoju.  

Na Wydziale Chemii zidentyfikowano zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych 

interesariuszy, którzy biorą udział w ustalaniu koncepcji kształcenia. Decyzje dotyczące 

oferty dydaktycznej i prowadzonego toku kształcenia podejmowanych przez Radę Wydziału 

Chemii, w której skład, zgodnie z zasadami, wchodzą reprezentanci wszystkich grup 

zawodowych zatrudnionych w jednostce, a także przedstawiciele studentów i doktorantów. 

Dla prawidłowego prowadzenia, modernizacji i rozwoju toku dydaktycznego na Wydziale 

powołano Wydziałową Komisję ds. dydaktycznych i Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości 
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Kształcenia, w skład których, obok pracowników naukowo-dydaktycznych, wchodzą także 

studenci i doktoranci. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w powołanym na Wydziale Zespole 

ds. Oceny Efektów Kształcenia na kierunku studiów Chemia, obok przedstawicieli 

pracowników i studentów uczestniczą także przedstawiciele pracodawców. Biorą oni 

aktywny udział w ocenie programów studiów i konsultują planowane zmiany w tych 

programach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiedzenia Zespołu są raportowane,  

a ostatni z takich raportów datowany jest na grudzień 2013 r.  

Wydział Chemii UJ współpracuje z potencjalnymi pracodawcami absolwentów oraz 

instytucjami, w których realizowane są praktyki i staże studenckie, a także ze środowiskiem 

krakowskich szkół średnich, w szczególności z instytucjami edukacyjnymi objętymi 

patronatem Wydziału. Aktywna współpraca ze szkołami ma na celu m.in. dostosowywanie 

programu studiów I stopnia do reprezentowanego przez absolwentów szkół średnich 

poziomu wiedzy.  

Od pięciu lat Wydział Chemii UJ organizuje corocznie konferencję studencką pod nazwą 

Giełda prac, podczas której studenci przedstawiają efekty swoich badań, a ich ocena jest 

dokonywana przez zebranych pracodawców, którzy w nagrodę oferują, dla najlepszych, 

płatne staże w swoich firmach. Wydawane są także materiały z tych dorocznych konferencji 

studenckich z przygotowanymi, w sposób profesjonalny, streszczeniami zarówno 

studenckich wystąpień ustnych, jak i prezentacji posterowych. Te doroczne spotkania 

stanowią także okazję do spotkań studentów i pracowników Wydziału z przedstawicielami 

pracodawców oraz dyskusji w tym gronie na temat modernizacji programów kształcenia  

w kierunkach oczekiwanych przez otoczenie zewnętrzne. Należy też zauważyć, że podczas 

wymienionej konferencji przedstawiciele pracodawców wypełniają ankiety dotyczące 

kompetencji absolwentów pożądanych dla skutecznego znalezienia zatrudnienia.  

Na Wydziale Chemii UJ realizowany jest program staży i praktyk studenckich, które są także 

okazją do wymiany informacji i konsultacji z potencjalnymi pracodawcami absolwentów 

Wydziału. Program studiów na Wydziale Chemii UJ przewiduje bezpłatną (ze strony Uczelni) 

trzytygodniową praktykę studentów po II roku studiów I stopnia. Na Wydziale powołany jest 

pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich. Praktyka odbywa się na mocy Porozumienia 

o organizacji praktyki studenckiej, podpisywanego w każdym przypadku przez pełnomocnika 

dziekana ds. praktyk studenckich i kierownika przyjmującego zakładu pracy. Po zakończeniu 

praktyki pracodawcy wypełniają dokument pt. Potwierdzenie odbycia praktyki, a potem na 

Wydziale dokonywana jest Ocena efektów kształcenia związanych z praktyką obowiązkową. 

Dokumenty te zawierają opis zagadnień będących przedmiotem praktyki, określenie i ocenę 

znajomości metod pracy i aparatury, zgodność pracy studenta z dobrą praktyką 

laboratoryjną, ocenę jakości pracy w zespole i sposobu rozwiązywania problemów 

zakończone oceną pracy praktykanta/praktykantki. Z kolei dla studentów II stopnia w ramach 

realizowanego na Wydziale projektu pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki 

na potrzeby gospodarki – „Wiking” (finansowany z programu POKL) realizowane są 

miesięczne praktyki płatne (2.500 zł).  
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Dodatkowo w ramach wymienionego wyżej projektu Wiking opracowano ankietę, która 

wypełniają pracodawcy oferujące praktyki studenckie, które następnie są analizowane  

i opracowywane przez przedstawicieli Biura Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ wspólnie  

z odpowiednim Biurem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w formie 

raportu pt. Dopasowanie kwalifikacji absolwentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego do potrzeb pracodawców.  

Przytoczone wyżej działania i opracowane dokumenty stanowią użyteczny materiał 

informacyjny przy modernizacji programów studiów.  

Udział studentów w procesie określania koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku 

studiów należy ocenić jako wystarczający. Studenci mają zapewniony udział w gremiach 

decyzyjnych, takich jak Rada Wydziału i Senat. Podczas spotkania Zespołu Oceniającego PKA  

z przedstawicielem samorządu studenckiego Wydziału Chemii UJ, student poinformował 

Zespół, że jako najliczniejsza grupa interesariuszy wewnętrznych, mogą swobodnie wyrażać 

swoje opinie na temat ocenianego kierunku i mają poczucie, że opinie te w rzeczywisty 

sposób wpływają na kształt i rozwój ocenianego kierunku.  

Programy i plany kształcenia są opiniowane przez właściwy organ samorządu studenckiego, 

tj. Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii UJ.  

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego2 : wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Program rozwoju Wydziału Chemii UJ w okresie od 2013 do 2017 jest zgodny z Misją  

i Strategią Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2010 do 2020. Ponadto Wydział 

opracował i przedstawił Dokument prezentujący zgodność szczegółowych zapisów strategii 

rozwoju Wydziału Chemii UJ w obszarze kształcenia z Misją i Strategią Uczelni zawierający 

także określone przedziały czasowe realizacji poszczególnych zadań i odpowiedzialnych za 

ich wykonanie. 

2) 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. 

 

                                                           

2 według przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie; 
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2. Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów  

i efektów kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie 

 

1) Ocena zgodności założonych kierunkowych i specjalnościowych oraz przedmiotowych/ 

modułowych efektów kształcenia dla ocenianego kierunku, poziomu kwalifikacji  

i profilu kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

(wzorcowymi efektami kształcenia albo celami i efektami kształcenia wskazanymi w 

standardach kształcenia, w tym standardach kształcenia nauczycieli, określonych 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego), a także z koncepcją 

rozwoju kierunku; 

 

Efekty kształcenia dla kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Chemii UJ w dniu  

8 marca 2012 r., a następnie przez Senat UJ uchwałą nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 r.  

Oceniany kierunek „chemia” jest jednym z dwóch kierunków, obok kierunku „ochrona 

środowiska” o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk ścisłych, które prowadzi Wydział 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowe programy studiów na kierunku „chemia”  

I i II stopnia (moduły/kursy) dostępne są na stronach internetowych Wydziału Chemii UJ 

(http://www.chemia.uj.edu.pl/studia.html). Natomiast w systemie USOS 

(http://www.usosweb.uj.edu.pl) zawarte są szczegółowe informacje o poszczególnych 

modułach/kursach, a także zakładane efekty kształcenia, metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów. Kierunkowe efekty kształcenia do 

uzyskania na obu stopniach, zmodyfikowane stosownie do wymogów systemu KRK w roku 

akademickim 2011/2012 i uruchomione od roku akademickiego 2011/2012, podane są dla 

wszystkich grup przedmiotów (obowiązkowe, modułowe, fakultatywne i inne do wyboru)  

w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Warto dodać, że opisy 

przedmiotów przedstawione są w języku polskim i angielskim. Opisy zawierają również 

przedmioty równoważne w poszczególnych cyklach, co ułatwia studentowi realizację 

swojego indywidualnego profilu kształcenia. 

Efekty kształcenia na kierunku „chemia” (profil ogólnoakademicki) w obszarze kształcenia 

nauk ścisłych zostały określone dla studiów I stopnia w załączniku nr 25 (dla obszaru i dla 

akredytacji międzynarodowej Chemistry Eurobachelor), a dla II stopnia (dla obszaru),  

w załączniku nr 26 uchwały nr 34/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012 r.  

Już we wcześniejszym programie studiów dwustopniowych, realizowanych od roku 

2007/2008, czyli przed ustawowym wdrażaniem systemu KRK, Wydział Chemii UJ dla 

każdego prowadzonego kursu realizował efekty kształcenia, w związku z wymogami 

akredytacji Eurobachelor i Euromaster przeprowadzonej z powodzeniem w roku 2008. W tej 

sytuacji ustawowe wdrażanie systemu KRK wymagało na Wydziale Chemii UJ tylko 

nieznacznych modyfikacji.  

http://www.chemia.uj.edu.pl/studia.html


7 
 

Określone efekty kształcenia są zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. 

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, z rozporządzeniem MNiSW 

z dnia 4 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 253, poz. 1520). Na studiach II stopnia brak tylko jednego 

efektu X2A_W10 („zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów”). Wynika to z faktu, że efekt ten osiąga student już na  

I stopniu kształcenia. Istnieje jednak możliwość jego uzupełnienia poprzez realizację 

odpowiedniego przedmiotu fakultatywnego. Zespół wizytujący stwierdza, że kierunkowe  

i obszarowe efekty kształcenia na obu stopniach są spójne i dobrze dopasowane do profilu 

kształcenia. Podkreślić należy sposób przygotowania przez Wydział Chemii UJ programu 

kształcenia na obu stopniach studiów. Szczegółowa analiza programu wskazuje, że studenci 

mogą uzyskiwać wszystkie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych dla profilu ogólnoakademickiego. Sposób 

zdefiniowania efektów kształcenia dla poszczególnych modułów (kursów) umożliwia bowiem 

realizację praktycznie każdego z efektów kierunkowych w kilku różnych modułach. W ten 

sposób każdy absolwent osiąga wszystkie kierunkowe efekty kształcenia, nawet w przypadku 

ich braku w pojedynczych kursach. 

Na spotkaniu z Zespołem wizytującym, studenci (reprezentujący praktycznie każdy rok 
studiów) potwierdzili, że rozumieją i znają efekty kształcenia realizowanych przedmiotów 
Studenci studiujący równolegle na innych uczelniach wyższych Krakowa podkreślali wysoki 
poziom kształcenia na Wydziale Chemii UJ.  

Wskazania wymaga jednocześnie, że zakładane efekty kształcenia z uwzględnieniem ich 

opisu są powszechnie dostępne za pośrednictwem platformy USOSWEB. Podczas spotkania z 

Zespołem Oceniającym PKA, wszyscy przedstawiciele studentów potrafili jednoznacznie 

wskazać, gdzie mogą znaleźć wspomniany opis zakładanych efektów kształcenia, co pozwala 

stwierdzić, że kryterium dostępności również zostało spełnione. 

 

2) Ocena czy efekty kształcenia danego programu zostały sformułowane w sposób 

zrozumiały i sprawdzalne pozwalający na opracowanie przejrzystego systemu ich 

weryfikacji 

Założone dla kierunku „chemia” efekty kształcenia są sformułowane w ścisłej korelacji  

z efektami kształcenia dla obszaru nauk ścisłych określonych w rozporządzeniu MNiSzW dnia 

2 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 253, poz.1520) w sposób zrozumiały. W równie zrozumiały 

sposób sformułowano efekty kształcenia przypisane poszczególnym modułom/ 

przedmiotom. (Odpowiednie dokumenty są udostępniane na stronie Wydziału.  

Analiza i weryfikacja powiązania efektów kształcenia dla poszczególnych modułów  

z kierunkowymi efektami kształcenia jest poprawna, co odzwierciedlają tzw. matryce 

efektów kształcenia.  
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Tak sformułowane efekty kształcenia odniesione do szczegółowych efektów przedmiotowych 

umożliwiły opracowanie systemu ich weryfikacji. System ten jest jednoznaczny i przejrzysty. 

 

3). Analiza i ocena systemu weryfikacji efektów kształcenia, w tym: objęcia tym 

systemem wszystkich kategorii efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne), oraz wszystkich etapów kształcenia.  

Stosowany system oceny efektów kształcenia ocenić należy jako właściwy. Studenci byli  

w stanie jednoznacznie stwierdzić, że znany jest im system weryfikacji postępów w nauce,  

a tym samym weryfikacji efektów kształcenia. Według studentów, przedstawiane na 

pierwszych zajęciach zasady zaliczania przedmiotów oraz bieżącej oceny postępów w nauce 

są dla nich zrozumiałe. Jednocześnie sposób oceniania ocenili jako wymagający lecz 

sprawiedliwy. Studenci podkreślili że nie zdarzają się przypadki nieobiektywnego oceniania  

w trakcie zaliczeń lub egzaminów w formie ustnej lub w formie pisemnej opisowej. 

Spośród metod weryfikacji postępów w nauce, wymienili między innymi kolokwia pisemne 

oraz ustne, prace zaliczeniowe w formie projektów indywidualnych i grupowych, prezentacji, 

a także zaliczenia i egzaminy w formie ustnej oraz pisemnej. 

Na podstawie analizy dostępnych kart opisu przedmiotów można stwierdzić, że opisane 

przez studentów formy weryfikacji postępów w nauce znajdują odzwierciedlenie w tychże 

kartach. Dostępne karty opisu przedmiotów uwzględniają wystandaryzowany system oceny 

efektów kształcenia, obejmujący wszystkie obszary, tj. wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne. 

Potwierdzenie efektów kształcenia, związanych z obowiązkowymi na I stopniu praktykami 

studenckimi (3 tygodnie, 2 punkty ECTS), następuje na podstawie przedstawionego przez 

studenta dokumentu – Ocena efektów kształcenia związanych z praktyką obowiązkową oraz 

rozmowy z wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk studenckich. Wykaz firm i instytucji 

(obejmujący laboratoria diagnostyki medycznej, sanepidy, firmy chemiczne, wodociągi, 

inspektoraty ochrony środowiska, instytucje naukowo-badawcze), w których student może 

realizować praktykę jest udostępniony przez Wydział Chemii UJ. Studenci mogą również 

samodzielnie wybrać miejsce realizacji zajęć praktycznych.  

Zespół zapoznał się z kilkoma losowo wybranymi protokołami zaliczenia przedmiotów z sesji 

zimowej 2013/2014. Analizowano protokoły z następujących przedmiotów: Biochemia  

i biologia (CL-13/14Z) wykład; Biofizyka (CM-B201-12) seminarium; Chemia fizyczna I  

(CL-0202A-12) konwersatorium, gr. 1.; Chemia nieorganiczna (CL-O201A-12), Matematyka I  

(CL-101A-13); Zaawansowana chemia organiczna (CL-C301) laboratorium; Spektroskopia 

molekularna (CM-O105L-12) wykład. Stosowana skala ocen jest zgodna z § 5 Regulaminu 

studiów (Uchwała Senatu UJ nr 43/IV/2012). Pozwala to na stwierdzenie, że protokoły 

zaliczenia przedmiotów są sporządzane zgodnie z § 11 ust. 1. pkt. 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów. Protokoły zaliczenia lub egzaminu zawierają: nazwę przedmiotu, imię i nazwisko 
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studenta, numer albumu, uzyskaną ocenę, datę i podpis osoby zaliczającej lub 

przeprowadzającej egzamin.  

Końcowe efekty kształcenia weryfikowane są w formie prac licencjackich (I stopień)  

i magisterskich (II stopień). Szczegółowe procedury dyplomowania zostały określone uchwałą 

Rady Wydziału Chemii z dnia 17 stycznia 2013 r. Zespół wizytujący zapoznał się ze sposobami 

przeprowadzania egzaminu licencjackiego i egzaminu magisterskiego. 

Egzamin licencjacki ma formę egzaminu testowego (40 pytań z obowiązkowych przedmiotów 

kierunkowych, w tym również problemy obliczeniowe). Pytania wybierają członkowie komisji 

egzaminacyjnych ze zbioru przygotowanego przez osoby wyznaczone przez kierowników 

odpowiednich zakładów. Ponadto, każdy student kończący I stopień studiów musi zaliczyć 

moduł samokształcenia EchemTest (wymagane zaliczenie dwóch spośród czterech testów), 

którego celem jest połączenie kompetencji merytorycznych (kursy w języku polskim) oraz 

kompetencji językowych w zakresie terminologii chemicznej, co zapewnia zaliczenie 

europejskiego testu kompetencji EChemTest w języku angielskim. W ramach modułu 

samokształcenia Test można zdawać w trakcie semestru letniego a czas rozwiązania każdego 

z dwóch testów to 60 minut.  

W systemie USOS dostępne są efekty kształcenia i metody ich weryfikacji dla projektu 

licencjackiego. Jak już zaznaczono, od roku akademickiego 2012/2013, realizowany projekt 

ma charakter badawczy i kończy się pisemnym raportem. Praktyczną weryfikacją efektów 

kształcenia jest również przedstawienie projektu licencjackiego w formie prezentacji 

multimedialnej w ramach seminarium zakładowego lub zespołowego. Możliwa jest także 

prezentacja wyników pracy licencjackiej na konferencji naukowej. Dobrym przykładem takiej 

konferencji jest "Giełda Prac Dyplomowych" organizowana przez władze Wydziału corocznie. 

W konferencji w roli jurorów występują także przedstawiciele pracodawców, którzy 

nagradzają prezentacje studenckie, np. oferując płatne staże w swoich firmach. Spotkania 

podczas konferencji są również dobrą okazją do dyskusji między przedstawicielami 

pracodawców, studentami i pracownikami Wydziału na temat dostosowania programów 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Podobnie jak na studiach I stopnia, końcowe efekty kształcenia na studiach II stopnia są 

weryfikowane w formie pracy magisterskiej. W trakcie pracowni magisterskiej dyplomant 

pod nadzorem opiekuna, którym może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej 

doktora habilitowanego, realizuje pracę o charakterze badawczym. Sposób oceny postępów 

w realizacji pracy magisterskiej są określone w sylabusie. Praca magisterska jest oceniana 

przez opiekuna pracy oraz przez jednego wyznaczonego recenzenta (konieczna jest 

akceptacja Prodziekana ds. dydaktyki). Ustny egzamin magisterski odbywa się przed 

trzyosobową komisją składającą się z opiekuna pracy, recenzenta oraz Prodziekana  

ds. dydaktyki lub wyznaczanego przez niego pracownika. Obrona pracy magisterskiej składa 

się z prezentacji multimedialnej wyników badań oraz egzaminu ustnego. Analiza wybranych 

formularzy egzaminacyjnych wskazuje, że zgodnie z wymogiem 1/3 zadawanych pytań nie 

dotyczy tematyki bezpośrednio związanej z tematyką pracy.  
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Analizując losowo wybrane prace magisterskie i przebieg egzaminów dyplomowych Zespół 

wizytujący stwierdził kolejną, unikalną w skali kraju weryfikację efektów nauczania.  

Od ubiegłego roku, oprócz recenzji pracy recenzent wypełnia Pomocniczy formularz oceny 

pracy. Obejmuje on szczegółową punktową ocenę zawartości merytorycznej i formy pracy 

oraz wymienione uzyskane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.  

System obejmuje wszystkie kategorie efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) i przewiduje właściwe dla nich sposoby weryfikacji.  

Opisane procedury pozwalają weryfikować efekty kształcenia i nabywane kompetencje na 

poszczególnych etapach studiów.  

Standaryzacja wymagań oraz ocen nie budzi zastrzeżeń. Nie znaleziono podstaw do 

zakwestionowania obiektywizmu oraz przejrzystości w procesach formułowania tych ocen.  

Odsiew nie ma istotnego znaczenia w procesie kształcenia w ocenianej jednostce. Dotyczy 

pojedynczych osób, co nie ma żadnej wagi statystycznej.  

Informacja o sposobach weryfikacji i o dokumentowaniu efektów kształcenia dla 

poszczególnych modułów przedmiotów jest prezentowana w programach studiów i kartach 

przedmiotów. Informację taką otrzymują studenci również w trakcie pierwszych zajęć od 

prowadzących (forma i termin zaliczeń, zakres i tematyka materiału objętego egzaminem, 

formach odrabiania zajęć za nieobecności). 

4). Ocena monitorowania przez jednostkę karier absolwentów na rynku pracy oraz 

wykorzystania uzyskanych wyników w doskonaleniu jakości procesu kształcenia. 

procedur i mechanizmów umożliwiających badanie losów (karier) absolwentów oraz 

dostosowanie efektów kształcenia do oczekiwań absolwentów ocenianego kierunku 

studiów i otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym rynku pracy), a także stopnia 

zaangażowania (wpływu) przedstawicieli tych interesariuszy na kształtowanie 

struktury efektów kształcenia. Analiza efektywności działalności prowadzonej przez 

uczelnię/jednostkę w tym zakresie. 

Kariery absolwentów ocenianego kierunku są monitorowane zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym. System monitoringu losów absolwentów funkcjonuje  

w Uniwersytecie Jagiellońskim od blisko dziesięciu lat (po raz pierwszy, zbadano losy 

absolwentów rocznika 2005/2006). Jednostką organizacyjną za prowadzenie badań jest 

Sekcja Karier UJ. Monitoring karier opiera się o metodę ankietową, której poddawani są 

absolwenci wszystkich kierunków na Uczelni. Każdy absolwent, który wyraził zgodę na udział 

w badaniu, może wypełnić udostępnioną ankietę w ramach trzech cyklów: po sześciu 

miesiącach, po trzech latach oraz po pięciu latach od daty egzaminu 

magisterskiego/licencjackiego. 

Analizując opinie przedstawione Zespołowi Oceniającemu PKA przez studentów studiów 

drugiego stopnia na ocenianego kierunku, absolwenci studiów pierwszego stopnia 
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stosunkowo chętnie biorą udział w przedmiotowym badaniu. Wskazać jednak należy,  

że studenci nie dostrzegają istotnych zmian wynikających z ankiet absolwenckich. 

Po dokonaniu analizy przedstawionej podczas wizytacji dokumentacji, w tym między innymi 

raportów Biura Karier UJ (obecnie Sekcji Karier) oraz Rocznego raportu z przeglądu programu 

kształcenia dla kierunku Chemia (studia I i II stopnia), trudno w precyzyjny i jednoznaczny 

sposób ocenić sposobu wykorzystania wyników badania losów absolwentów i ich wpływu na 

doskonalenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku, na co wskazuje również sam 

Wydział Chemii we fragmencie wspomnianego raportu rocznego, w którym stwierdzono, że 

„Po przeanalizowaniu danych zbieranych w akcjach ankietowych przez Biuro Karier nie 

można określić, w jaki sposób monitorowanie karier wpływa na definiowanie efektów 

kształcenia”. Raport zawiera jednak podsumowanie najważniejszych wyników badania losów 

absolwentów ocenianego kierunku wraz z ogólnymi spostrzeżeniami, a Wydział rozpoczął 

rewizję wyników prowadzonych badań losów absolwentów pod kątem zidentyfikowania 

m.in. słabych stron procesu kształcenia oraz wypracowania ewentualnych rozwiązań 

doskonalących jakość kształcenia. 

Niezależnie od statystycznej analizy losów absolwentów dokumenty pt. Sytuacja zawodowa 

absolwentów Wydziału Chemii UJ zawierają ocenę kompetencji zdobytych na studiach oraz 

kompetencji wymaganych przez pracodawcę. Materiał ten stanowi istotny wkład do 

opracowania kierunków zmian toku dydaktycznego oraz modernizacji i doskonalenia jakości 

procesu kształcenia wspólnie z opisaną wyżej (pkt 1.2) współpracą z interesariuszami 

zewnętrznymi i ich wpływem na proces i doskonalenie jakości kształcenia na kierunku 

Chemia.  

Należy zauważyć, że choć działania tego rodzaju są prowadzone także przez inne jednostki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, to Wydział Chemii UJ spośród innych Wydziałów cechuje 

najwyższy wskaźnik zwrotu ankiet absolwentów.  

Analizie poddano losowo wybrane prace licencjackie i magisterskie. Ich jakość nie budzi 

zastrzeżeń. Należy zauważyć, że od roku, wszystkie prace licencjackie mają charakter 

doświadczalny, a ich efekty są opracowane w formie stosowanej w publikacjach naukowych. 

Z kolei prace magisterskie mają układ klasyczny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 r. prace dyplomowe są archiwizowane 

jedynie w wersji elektronicznej, w ramach uruchomionego w tym celu elektronicznego 

serwisu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związanego z systemem USOS. W wymienionym 

Zarządzeniu określony jest tryb i zasady administrowania elektroniczną bazą prac 

dyplomowych.  

Ocena pracy magisterskiej jest realizowana w formie opisowej opinii o pracy niezależnie 

przez promotora i recenzenta wraz z oceną pracy. Do tej oceny dołączony jest Pomocniczy 

formularz oceny pracy magisterskiej obejmujący w podanej skali ocenę poszczególnych 

aspektów pracy, w tym jej zawartość merytoryczną oraz formę. Suma punktów uzyskana w 

poszczególnych kategoriach jest podstawą do oceny końcowej w ramach podanej skali ocen. 
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Dodatkowo arkusz zawiera ocenę (TAK lub NIE) osiągnięcia przez studenta efektów 

kształcenia przewidzianych dla pracy dyplomowej w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji. Negatywna ocena dotycząca osiągnięcia przewidzianych efektów kształcenia 

oznacza wystawienie oceny niedostatecznej.  

Analizie poddano także protokoły z egzaminów dyplomowych, które nie budziły zastrzeżeń. 

Szczególną uwagę zwrócono na brak zbieżności pytań egzaminacyjnych z tematyką pracy 

dyplomowej, która była wypunktowana w zaleceniach z poprzedniej oceny PKA w roku 2008. 

Obecnie analizowane prace i protokoły z egzaminu magisterskiego autorów tych prac nie 

budziły zastrzeżeń.    

Załącznik nr 4 Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych 

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego4: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do danego programu 

studiów, stopnia i profilu, kształcenia są zgodne z wymogami KRK oraz koncepcją 

rozwoju kierunku; zakładane efekty kształcenia na kierunkach o profilu 

praktycznym uwzględniają oczekiwania rynku pracy lub wymagania organizacji 

zawodowych, umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, a na 

kierunkach o profilu ogólnoakademickim wymagania formułowane dla danego 

obszaru nauki, z której kierunek się wywodzi; opis efektów jest publikowany. 

2) Efekty kształcenia danego programu zostały sformułowane w sposób zrozumiały 

i są sprawdzalne. Przygotowane matryce efektów kształcenia ukazują przejrzysty, 

czytelny i weryfikowalny system. 

3) Jednostka stosuje przejrzysty, wystandaryzowany system oceny efektów 

kształcenia, umożliwiający weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania 

efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia; system ten jest powszechnie 

dostępny. System obejmuje kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych na wszystkich etapach kształcenia. System oceny efektów kształcenia 

uważany jest przez studentów za wymagający, lecz sprawiedliwy. System ten 

określony jest precyzyjnie w kartach przedmiotów, które są powszechnie dostępne 

dla studentów. 

4) Jednostka monitoruje kariery absolwentów na rynku pracy, a uzyskane wyniki 

wykorzystuje w celu doskonalenia jakości procesu kształcenia. Powołano w tym 

celu Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ, a opracowane corocznie 

dokumenty podsumowujące wyniki ankiet i zawarte tam wnioski dotyczące 

kompetencji zdobytych na studiach oraz kompetencji wymaganych przez 

pracodawcę stanowią znaczący materiał wykorzystywany przy modernizacji  

i podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego.  
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3. Program studiów z możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia  

 

1) Ocena czy realizowany program kształcenia umożliwia osiągnięcie każdego  

z zakładanych celów i efektów kształcenia, a także uzyskanie zakładanej struktury 

kwalifikacji absolwenta. W przypadku kształcenia nauczycieli oraz kierunków, dla 

których określone zostały standardy kształcenia – również ocena spełnienia wymagań 

odpowiednich standardów;  

Analiza programu studiów wskazuje, że Wydział Chemii UJ wypracował spójną i obejmującą 

trzy poziomy kształcenia (I, II i III stopnia) strukturę programu nauczania i oceny uzyskanych 

efektów. Jako cel realizowanego programu kształcenia stawia się zdobycie, opanowanie  

i ugruntowanie wiedzy z zakresu chemii z uwzględnieniem jej poznawczego i aplikacyjnego 

charakteru. W toku kształcenia uwzględnia się rozwój u studentów kreatywnego myślenia, 

definiowania i rozwiązywania problemów, wykształcenia naukowego światopoglądu a przede 

wszystkim opanowania umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania 

problemów w praktyce zawodowej.  

Studia I stopnia w ciągu pierwszych czterech semestrów zawierają obowiązkowy rdzeń 

wiedzy podstawowej z głównych przedmiotów chemicznych (w tym: podstawy chemii, 

chemia analityczna, chemia organiczna chemia nieorganiczna, chemia fizyczna, 

krystalografia) i pokrewnych (fizyka, matematyka, biologia i biochemia), następnie blok 

przedmiotów kierunkowych (technologia chemiczna, chemia materiałów, chemia stosowana 

i zarządzanie chemikaliami) oraz blok przedmiotów ogólnych (w tym język angielski, ochrona 

własności intelektualnej, technologie informacyjne, przedmioty humanistyczne i WF). W 

sumie zajęcia realizowane w ramach scharakteryzowanego rdzenia obejmują 1840 h i 136 

ECTS oraz dają gruntowne podstawy głównych działów chemii: analitycznej, fizycznej, 

organicznej, nieorganicznej a także umożliwiają dokonanie przez studenta wyboru ścieżki 

dalszego kształcenia (semestr piąty i szósty) w ramach czterech realizowanych modułów 

specjalizacyjnych: Chemia organiczna i biologiczna, Chemia analityczna i stosowana, Chemia 

fizyczna i teoretyczna oraz Chemia nieorganiczna i strukturalna. W sumie każdy z modułów 

to 210 h odpowiadających 12 ECTS. Ponadto program obejmuje moduł samokształcenia (4 

ECTS) prowadzący do wykonania w języku angielskim i zaliczenia Europejskiego Testu 

Kompetencji EChemTest obejmującego dwie dziedziny chemii z czterech możliwych do 

wyboru w ramach modułów.  

Podczas spotkania z Zespołem oceniającym studenci podkreślali, że treści programowe 

opisane w sylabusach są w dużym stopniu realizowane w praktyce, na zajęciach 

dydaktycznych. W ich przekonaniu, zakładane efekty kształcenia w odpowiedni sposób 

odnoszą się do treści kształcenia. Wyrazem tego może być przykład podany na spotkaniu z 

Zespołem, a dotyczący zgodności efektów przez nich uzyskanych z założonymi, po 

zakończeniu jednego z realizowanych przedmiotów.    
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Studia I stopnia na kierunku chemia kończą się pracą licencjacką o charakterze badawczym i 

tematyką powiązaną z badaniami prowadzonymi na Wydziale a w końcu egzaminem 

licencjackim (90 h, 16 ECTS). Od 2012 roku praca licencjacka ma charakter badawczy 

(wcześniej dopuszczalny był także przegląd literaturowy), a jej tematyka, jest ściśle 

powiązana z działalnością naukowo-badawczą jednostki. Zespół wizytujący zapoznał się z 

formą ostateczną takiego projektu, będącej swego rodzaju raportem naukowym, uznając 

takie rozwiązalne za unikalne w kraju. 

Program studiów I stopnia zawiera także obowiązkową praktykę studencką w wymiarze 

trzech tygodni, o czym szerzej opisano w pkt. 1.2 niniejszego raportu. Wydział Chemii UJ 

udostępnia bazę firm i instytucji, w których możliwa jest realizacja praktyki, choć możliwy 

jest także indywidualny wybór miejsca jej odbywania. Zaliczenie odbywa się na podstawie 

złożenia wypełnionego dokumentu Ocena efektów kształcenia związanych z praktyką 

obowiązkową oraz rozmowy z wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk studenckich. 

Program studiów II stopnia obejmuje także rdzeń (420 h, 30 ECTS), tym razem wiedzy 

uzupełniającej z zakresu Chemii teoretycznej, Zaawansowanej chemia analitycznej, Analizy 

strukturalnej i krystalochemii oraz Spektroskopii molekularnej. Następnie studenci mają do 

wyboru 13 paneli specjalizacyjnych i dwie ścieżki międzynarodowe (90 ECTS). Całość wieńczy 

realizacja badawczej pracy magisterskiej i jej obrona podczas egzaminu magisterskiego. 

Tematyka prac dyplomowych i program kształcenia są ściśle związane działalnością 

naukowo-badawczą pracowników Wydziału. Analiza wybranych losowo prac magisterskich 

wskazuje, że są na wysokim poziomie, mają charakter badawczy i są mocno powiązane  

z działalnością naukowo-badawczą Wydziału Chemii UJ. Charakterystykę prac dyplomowych 

przedstawiono bliżej w załączniku nr 4 niniejszego raportu. 

Szczegółowy program studiów I i II stopnia jest dostępny na stronach internetowych 

Wydziału Chemii UJ, a o poszczególnych modułach/kursach w systemie USOS gdzie podane 

są zakładane efekty kształcenia, metody weryfikacji i kryteria oceny ich osiągnięcia, bilans 

ECTS a także forma i warunki zaliczenia. 

Szczegółowa analiza planów i programów studiów (opracowanych przez Wydziałową Komisję 

ds. Dydaktycznych przy konsultacji z promotorem bolońskim i członkiem grupy TUNNIG) 

realizowanych na Wydziale Chemii UJ przez Zespół wizytujący pozwala na stwierdzenie, że 

program ten w pełni spełnia a nawet przekracza obowiązujące w momencie wprowadzania 

programu standardy ministerialne i zapewnia wysoką jakość nauczania, a jednocześnie 

zapewnia dużą indywidualizację studiów na obu stopniach. Zajęcia audytoryjne  

i laboratoryjne, które stanowią ponad 60% umożliwiają studentowi wybór treści kształcenia 

w wymiarze 30% całości zajęć. Z kolei aż 13 paneli specjalizacyjnych na studiach II stopnia 

umożliwia studentowi wybranie i dopasowanie oferty edukacyjnej do swoich indywidualnych 

zainteresowań. Na zakończenie każdego roku akademickiego WZKK sporządza raporty  

z przeglądu programów kształcenia. Wyniki raportów są przekazywane władzom rektorskim 

oraz dziekańskim, a odpowiednie fragmenty kierownikom zakładów. Umożliwia to m.in. 

wprowadzanie korekt przypisywania punktów ECTS na podstawie postulatów i wytycznych 
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programowych Rady Wydziału. Z analizy kart przedmiotów wynika, że formy i realizacja zajęć 

na Wydziale Chemii UJ dostosowane są do zamierzonych efektów kształcenia. Ze względu na 

kładzenie nacisku na praktyczne rozwijanie umiejętności studentów większość zajęć 

realizowana jest w różnorodnych formach ćwiczeń: laboratoryjnych, audytoryjnych oraz 

seminaryjnych. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia, liczebność grup ćwiczeniowych 

dostosowana jest do specyfiki zajęć (grupy laboratoryjne liczą 6-12 osób a grupy 

konwersatoryjne i seminaryjne nie przekraczają 25 osób). 

Jak już zaznaczono, pogramy studiów I i II stopnia są tak skonstruowane, że ułatwiają 

najlepszym studentom już od pierwszego roku studiów, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, 

możliwość indywidualnego programu i indywidualnej opieki przez pracowników Wydziału.  

W przypadku studentów I roku prawo do podjęcia studiów według indywidualnego 

programu przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych oraz prestiżowych 

konkursów. Studenci lat wyższych uzyskują zgodę na podstawie średniej ocen w poprzednim 

roku akademickim (>4.0). O indywidualny tok studiów mogą ubiegać się także studenci 

niepełnosprawni, studenci studiujący na kilku kierunkach studiów, studenci którzy przenieśli 

się z innej uczelni (po uzupełnieniu różnic programowych) oraz studenci odbywający część 

programu studiów na innych uczelniach (w ramach krajowych i międzynarodowych 

programów wymiany). Studenci tacy są objęci indywidualną opieką przez pracowników 

Wydziału. 

Niezależnie od scharakteryzowanego programu studiów I i II stopnia na kierunku Chemia 

studentom Wydziału Chemii UJ umożliwia się nabycie uprawnień do nauczania chemii na 

wszystkich poziomach edukacji pod warunkiem równoległego ukończenia kursów 

pedagogiczno-psychologicznych prowadzonych przez Studium Pedagogiczne UJ, a uzyskanie 

kwalifikacji pedagogicznych jest potwierdzone odpowiednim dokumentem. Funkcjonujący na 

Wydziale Zakład Dydaktyki Chemii prowadzi zajęcia z dydaktyki ogólnej i przedmiotowej oraz 

organizuje praktyki pedagogiczne. Kształcenie pedagogiczne nie jest obligatoryjne, ale wg 

władz Wydziału zainteresowanie studentów jest duże. Każdy student odbywający kurs 

pedagogiczny zobowiązany jest do zaliczenia 150 godzin praktyki pedagogicznej: 30 godz. 

praktyki realizowane jest w grupach przy okazji ćwiczeń, 120 godz. indywidualnie. W tym 

pierwszym przypadku przez 10 tygodni studenci uczęszczają na zajęcia do krakowskich szkół 

(gimnazjów i liceów ogólnokształcących), gdzie hospitują lekcje doświadczonych nauczycieli 

chemii oraz sami prowadzą przykładowe lekcje, które następnie są omawiane przez 

nauczyciela akademickiego z grupą studencką. W drugim przypadku studenci mają 

możliwość uczęszczania na praktykę do szkół krakowskich, z którymi Zakład Dydaktyki 

współpracuje, albo do szkół w miejscu zamieszkania. Opiekę nad studentami w czasie 

praktyki obejmują równolegle nauczyciele akademiccy z Zakładu Dydaktyki Chemii oraz 

nauczyciele szkolni, którzy posiadają stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 

Studenci mają możliwość w trakcie praktyki korzystania z zasobów Wydziału Chemii (mają 

dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz literatury), są 

wtedy zobowiązani do omawiania zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów poprzez 
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forum internetowe. Studenci chemii, którzy ukończyli kurs uprawniający do nauczania tego 

przedmiotu, mieli do roku 2013 możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień do nauczania 

przyrody w szkole podstawowej. W tym celu zobowiązani byli do zaliczenia następujących 

zajęć: 30 godzinnego wykładu „Podstawy biologii dla przyrodników”, 30 godzinnego wykładu 

„Podstawy geografii dla przyrodników”, 45 godzinnych ćwiczeń z dydaktyki przyrody. 

Punkty ECTS przypisane poszczególnym przedmiotom/modułom nie budzą zastrzeżeń, a co 

ważne, ich wielkości są monitorowane w elektronicznych ankietach studenckich i corocznie 

aktualizowane. Począwszy do roku akademickiego 2006/2007 punktacja ECTS jest podstawą 

do zaliczenia roku czy wpisów warunkowych, a także do wyznaczenia średniej ocen. W roku 

akademickim 2011/2012 programy studiów I i II stopnia na kierunku Chemia zostały 

zmodyfikowane zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i wdrożone do realizacji od 

roku akademickiego 2012/2013. Od wymienionego roku, zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim, realizowany jest doroczny przegląd 

programów kształcenia dokonywany przez powołany do tego zespół z udziałem studentów  

i pracodawców. Raporty z przeglądu stanowią podstawę modyfikacji programów studiów,  

a na czerwcowym posiedzeniu Rady Wydziału zatwierdzany jest aktualny program studiów  

i przypisana mu punktacja ECTS.   

Należy podkreślić, że studenci wiedzą, czym są punkty ECTS, znają program i możliwości 

wyboru ścieżek edukacji oraz rozumieją planowane w programie studiów efekty kształcenia. 

Wysoko oceniają też poziom i warunki kształcenia na kierunku Chemia prowadzonym przez 

Wydział Chemii UJ. Jedyna i powtarzana kilkakrotnie przez studentów uwaga dotyczyła zajęć 

konwersatoryjnych, ich tematyki i formy realizacji oraz bywa też braku spójności z wykładem 

kursowym (wyprzedzanie treści wykładu).   

Wydział dotąd nie prowadzi kształcenia na odległość poza zajęciami językowymi, choć 

przygotowuje się do takiej formy realizacji zajęć ze studentami.  

Program, różnorodność oferowanych ścieżek edukacyjnych, formy i czas trwania kształcenia 

a także dobór treści i stosowane metody oraz warunki kształcenia, a także weryfikacja 

uzyskiwanych efektów przy pełnej dostępności do niezbędnych informacji i danych, w ocenie 

Zespołu są nadzwyczaj poprawne. Ponadto program i efekty kształcenia podlegają corocznej 

weryfikacji przy uwzględnieniu doświadczenia nauczycieli akademickich oraz informacji  

i opinii pozyskanych od potencjalnych pracodawców. Zarówno interesariusze wewnętrzni, 

jak i zewnętrzni mają zapewnioną możliwość wpływu na program, tok jak i planowane efekty 

kształcenia.   

Studenci wysoko oceniali program i warunki kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej 

aparatury badawczej na macierzystym Wydziale, co dodatkowo przyczynia się do nikłego 

zainteresowania częściowym studiowaniem na innej uczelni.   

Studenci reprezentujący samorząd studentów oświadczyli, że przedstawiciele studentów 

uczestniczyli we wszystkich etapach tworzenia programów licencjackiego i magisterskiego 

studiów na kierunku Chemia w latach 2006-2007 oraz we wszystkich etapach późniejszych 
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jego modyfikacji (w szczególności przy corocznej jego zmianie na posiedzeniach Rady 

Wydziału). Studenci mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag odnośnie programu kształcenia 

na spotkaniu z Prodziekanem ds. Dydaktyki i Kierownikami Studiów na posiedzeniach 

Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz na posiedzeniu Rady Wydziału.  

W spotkaniach brali udział członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału 

Chemii UJ. Brak uwag wiąże się z pełną akceptacją omawianych programów kształcenia. 

Opierając się o opinie przedstawicieli studentów, przedstawione podczas spotkania  

z Zespołem Oceniającym PKA, czas trwania kształcenia, prawidłowość doboru treści 

kształcenia, form zajęć dydaktycznych i metod kształcenia należy ocenić bardzo pozytywnie. 

Studenci zwrócili uwagę jedynie na potrzebę zwiększenia wymiaru godzinowego pewnych 

przedmiotów, takich jak np. Chemia fizyczna.  

Dobór treści kształcenia studenci ocenili bardzo pozytywnie. W zakresie form zajęć i metod 

dydaktycznych, studenci wskazali, że są odpowiednie i sprzyjają aktywności oraz osiąganiu 

postępów w nauce. W opinii studentów, treści kształcenia, formy i metodyka prowadzonych 

zajęć pozwalają studentom ocenianego kierunku na osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia. 

Prawidłowość sekwencji przedmiotów należy ocenić pozytywnie. Zgodnie z informacją 

przekazaną przez studentów podczas spotkania, w toku kształcenia nie występują przypadki, 

w których podczas przedmiotów o charakterze zaawansowanym studentom brak jest wiedzy 

lub umiejętności podstawowych. W ich opinii, przedmioty są odpowiednio rozmieszczone w 

planie kształcenia, a stopień trudności stopniowo wzrasta. Należy dodatkowo wskazać, że dla 

studentów ocenianego kierunku funkcjonują także tzw. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów 

podstawowych. Zajęcia te mają charakter nieodpłatny i są bardzo cenione przez studentów. 

Zgodnie z opinią przedstawioną przez studentów podczas spotkania z Zespołem Oceniającym 

PKA, studenci są świadomi tego, jaką wiedzę i umiejętności powinni posiadać po ukończeniu 

ocenianego kierunku studiów. Są świadomi aktualnych wymagań rynku pracy i w ich opinii 

realizowany program kształcenia w dużym stopniu pozwoli te wymagania spełnić. 

 

Możliwość indywidualizacji procesu kształcenia studentów wybitnie uzdolnionych oraz 

studentów z niepełnosprawnościami należy ocenić jako odpowiednią. Na podstawie 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci mogą ubiegać się o 

kontynuowanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. 

Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów według indywidualnego planu studiów  

i programu kształcenia określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Zgodę na 

odbywanie studiów indywidualnych wydaje dziekan. Indywidualny plan studiów i program 

kształcenia może polegać w szczególności na: modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć  

i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, liczby punktów ECTS wymaganej 

do zaliczenia roku studiów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów, wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych; uzyskaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego; 
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eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot; zmianach 

terminów egzaminów i zaliczeń z przedmiotów.  

Dodatkowo, student może, za zgodą kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, 

zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, a także realizować część programu 

studiów na innych uczelniach, w tym zagranicznych. 

W zakresie możliwości indywidualizacji procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami, 

Regulamin studiów UJ przewiduje, że studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się  

o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym 

warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. Szczegółowe warunki 

dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych określa 

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2012 r. w sprawie 

dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Zgodnie z postanowieniami 

wspomnianego zarządzenia, adaptacje mogą dotyczyć zarówno formy egzaminów, toku 

studiowania, jak i środowiska fizycznego, w którym mają miejsce zajęcia dydaktyczne. 

W opinii studentów, przedstawionej podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, 

możliwość indywidualizacji kształcenia na podstawie powyższych mechanizmów jest  

w zupełności wystarczająca. 

Na podstawie powyższego Zespół Wizytujący bardzo wysoko ocenia organizację procesu 

kształcenia. 

 

2) Ocena czy zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy i metody 

dydaktyczne tworzą spójną całość; 

Założone dla kierunku „chemia” efekty kształcenia zostały sformułowane w ścisłej korelacji  

z efektami kształcenia dla obszaru nauk ścisłych określonych w rozporządzeniu MNiSzW dnia 

2 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 253, poz.1520) w sposób zrozumiały. W równie zrozumiały 

sposób sformułowano efekty kształcenia przypisane poszczególnym modułom/ 

przedmiotom.  

Jak już zaznaczono wcześniej program studiów, zarówno I jak II stopnia, na kierunku Chemia 

realizowany przez Wydział Chemii UJ tak zaplanowano, aby zapewnić studentom uzyskanie 

wszystkich efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

przewidzianych w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzinie nauk 

chemicznych i dyscyplinie chemia dla profilu ogólnoakademickiego. Sekwencja i wzajemna 

korelacja modułów i kursów w programie studiów nie budzą zastrzeżeń. Należy też zwrócić 

uwagę, że przy planowanej do wyboru studentów, różnorodnej ścieżce kształcenia (cztery 

moduły na studiach I stopnia i 13 paneli specjalizacyjnych oraz dwie ścieżki międzynarodowe 

na studiach II stopnia) efekty kształcenia dla poszczególnych modułów i kursów są określone 

w taki sposób, aby każdy z efektów był osiągany w ramach kilku modułów, co gwarantuje 
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każdemu absolwentowi osiągnięcie kierunkowych efektów kształcenia niezależnie od wyboru 

ścieżki i jej realizacji. 

Analiza i weryfikacja powiązania efektów kształcenia dla poszczególnych modułów  

z kierunkowymi efektami kształcenia wykazała ścisłą współzależność, co odzwierciedla tzw. 

matryc efektów kształcenia. Tak sformułowane efekty kształcenia odniesione do 

szczegółowych efektów przedmiotowych umożliwiły opracowanie systemu ich weryfikacji. 

System ten jest jednoznaczny i dostatecznie przejrzysty. 

W raporcie z wizytacji przeprowadzonej na Wydziale w roku 2008 zwrócono uwagę na braki 

w dokumentacji dotyczące pojedynczych osób, tematykę pytań na egzaminie 

magisterskim oraz niewielkie uchybienia w dokumentacji. Podjęte i wprowadzone zmiany 

doskonalące proces kształcenia realizują zalecenia poprzednio sformułowane i przyczyniają 

się do rozwoju kierunku „chemia”. 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego4: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie każdego 

z zakładanych celów i efektów kształcenia oraz uzyskanie zakładanej struktury 

kwalifikacji absolwenta. Program kształcenia na kierunku Chemia jest elastyczny, 

umożliwia uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach możliwych do 

wyboru studentów różnych ścieżek kształcenia zarówno na studiach I stopnia a 

przede wszystkim na stopniu II. Sekwencja i korelacja modułów i kursów w 

programie studiów oraz spójność programów i organizacja procesu kształcenia nie 

budzą w zasadzie wątpliwości poza zaleceniem zwrócenia uwagi na treści i sposób 

realizacji niektórych konwersatoriów. Czas trwania studiów jest zgodny  

z przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Program, sposób i warunki 

realizacji kształcenia mimo znacznej elastyczności gwarantują osiągnięcie przez 

studentów zakładanych celów i efektów kształcenia a przez absolwentów – 

kierunkowych efektów kształcenia i zakładane kwalifikacje. Studenci posiadają 

odpowiednią wiedzę o systemie ECTS oraz o możliwości indywidualizacji programu 

studiów. Zastrzeżeń nie budzi także sposób weryfikacji efektów kształcenia 

nabywanych w czasie praktyk oraz sposób zaliczania tychże.  

Zmiany, jakie dokonały się od czasu poprzedniej akredytacji są wyraźne i budzą 

podziw. Dotyczy to nie tylko programu studiów, ale wszystkich aspektów z tym 

związanych, a w szczególności infrastruktury organizacyjnej i dydaktycznej. 

Wymienione zmiany są podkreślane przez studentów (zwłaszcza studiujących na 

dwóch kierunkach), którzy uważają swój Wydział jako najlepszy w Krakowie. 

2) Zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć oraz stosowane 

metody dydaktyczne tworzą spójną całość.  
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4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów 

edukacyjnych programu studiów 

 
1). Ocena czy struktura kwalifikacji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na 

ocenianym kierunku studiów oraz ich liczba umożliwiają osiągnięcie zakładanych 

celów i efektów kształcenia.  

Zgodnie z wymaganiem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.),, „Nauczyciel 

akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów o 

profilu ogólnoakademickim, jeżeli posiada dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadającym 

obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin 

naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku.” 

Kierunek Chemia należy do obszaru nauk ścisłych, natomiast efekty kształcenia zostały 

przypisane do dyscypliny chemia. Analiza dokumentów wskazała, że wszyscy nauczyciele 

akademiccy (33 osoby, w tym 6 profesorów, 9 doktorów habilitowanych i 19 doktorów) 

zaliczeni do minimum kadrowego na ocenianym kierunku posiadają stopnie naukowe, i 

ewentualnie tytuły, w dziedzinie nauk chemicznych i dyscyplinie chemia, do której odnoszą 

się efekty kształcenia na prowadzonym kierunku studiów. Ponadto zajęcia na kierunku 

chemia I i II stopnia prowadzi jeszcze 100 nauczycieli akademickich, dla których uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy (w tym 16 profesorów, 24 doktorów habilitowanych i 19 

doktorów) reprezentujących głównie nauki chemiczne i dyscyplinę chemia, poza 

pojedynczymi osobami prowadzącymi zajęcia zgodne ze swoją specjalnością naukową 

(dziedzina nauki fizyczne i dyscyplina fizyka, dziedzina nauki matematyczne i dyscyplina 

matematyka, dziedzina nauki biologiczne i dyscyplina biologia oraz dyscyplina nauki 

farmaceutyczne).      

Nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego realizujący zajęcia dydaktyczne na 

kierunku chemia UJ legitymują się dorobkiem naukowych w zakresie chemii, przy czym 

zwykle dorobek ten jest znaczny, zarówno pod względem liczbowym jak i jakościowym. 

Uwzględniając programową na Wydziale Chemii UJ spójność kształcenia i badań naukowych 

wysoka pozycja naukowa praktycznie wszystkich pracowników zaliczanych do minimum 

kadrowego gwarantuje wysoką jakość kształcenia na ocenianym kierunku. O pozycji 

naukowej kadry Wydziału Chemii UJ dobitnie świadczy także uzyskanie przez tę jednostkę 

organizacyjną wyróżniającej kategorii A+ w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek 

naukowych.  

Porównanie charakteru dorobku naukowego poszczególnych osób zaliczanych do minimum 

kadrowego oraz dyscyplin naukowych reprezentowanych przez pozostałych pracowników 

realizujących zajęcia na kierunku chemia z rodzajem zajęć przez nich prowadzonych  

wskazuje, że nauczyciele akademiccy wykonujący program studiów posiadają wymagane 
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przepisami kwalifikacje uprawniające do prowadzenia przypisanych im zajęć i pozwala na 

osiągniecie deklarowanych efektów kształcenia.  

Podsumowując, liczebność, struktura i kwalifikacje kadry akademickiej na ocenianym 

kierunku zapewniają osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia.  

 (Załącznik nr 5 - Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 

kierunku studiów, w tym stanowiący minimum kadrowe. Cz. I. Nauczyciele akademiccy 

stanowiący minimum kadrowe. Cz. II. Pozostali nauczyciele akademiccy) 

 

2) czy dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne kadry, zwłaszcza tworzącej minimum 

kadrowe, są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów 

kształcenia;  

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.), tj.: „Minimum 

kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co 

najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli 

akademickich posiadających stopień naukowy doktora i z § 15 ust. 1 powyższego 

rozporządzenia, tj.: „Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym 

kierunku studiów stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 

co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

Na tle przedstawionych wyżej wymagań wykazane przez Wydział Chemii UJ minimum 

kadrowe na trzyletnich studiach licencjackich I stopnia kierunku Chemia obejmuje sześciu 

samodzielnych pracowników naukowych w tym jedną osobę z tytułem profesora i pięć 

legitymujących się stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz dziewięciu doktorów 

(jedna osoba wykazana w pozycji 22 nie spełnia wymogów). Z kolei na dwuletnich studiach 

magisterskich II stopnia do minimum kadrowego wykazano pięć osób z tytułem profesora i 

czterech doktorów habilitowanych, czyli w sumie dziewięciu samodzielnych pracowników 

naukowych oraz dziewięciu doktorów. W sumie minimum kadrowe obejmuje więc 33 osoby 

a więc liczbowo znacznie przekraczające przepisowe wymagania. 

Zostały spełnione także wymagania § 13 pkt. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia, tj.: „Do 

minimum kadrowego, są wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie 

mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od 

początku semestru studiów.” oraz wymagania § 13 pkt. 2 wyżej wspomnianego 

rozporządzenia, tj.: „Do minimum kadrowego, są wliczani nauczyciele akademiccy 

zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze 

czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów, dla których uczelnia ta stanowi 

podstawowe miejsce pracy.” Ponadto § 13 pkt. 3, stanowi: „Nauczyciel akademicki może być 

wliczony do minimum kadrowego w danym roku akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na 

danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć 
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dydaktycznych, w przypadku samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin 

zajęć dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy 

doktora lub tytuł zawodowy magistra”. Analiza danych wskazała, że jedna z osób wykazana 

w pozycji 22 załącznika nr 5 nie została zaliczona przez Zespół Oceniający do minimum 

kadrowego na ocenianym kierunku studiów, bowiem nie jest spełniony wymóg 

przewołanego wyżej § 13 pkt. 3. Pozostałych 33 pracowników naukowo-dydaktycznych 

realizuje na ocenianym kierunku liczbę godzin dydaktycznych większą od wymaganej 

przywołanymi wyżej przepisami. Uniwersytet Jagielloński stanowi dla wszystkich 

wymienionych osób podstawowe miejsce pracy oraz są one zaliczane jedynie do wskazanego 

minimum kadrowego na kierunku chemia UJ. Należy zatem stwierdzić, że wymagania 

formalne odnośnie minimum kadrowego ocenianego kierunku, określone w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu, zostały spełnione. 

Uczelnia stosuje wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego, 

który pozwala na stwierdzenie, iż wszystkie osoby zgłoszone do minimum kadrowego 

spełniają warunki określone w art. 112a ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 i 742). 

W teczkach osobowych znajdują się dokumenty pozwalające na uznanie deklarowanych 

tytułów i stopni naukowych (za wyjątkiem jednego dyplomu w jednej z teczek osobowych 

nauczycieli akademickich zgłoszonych do minimum kadrowego)). Umowy o pracę zawierają 

wymagane prawem elementy. 

 ocena stabilności minimum kadrowego (częstotliwości zmian jego składu); 

W celu oceny stabilności minimum kadrowego ocenianego kierunku studiów dokonano 

analizy zaliczenia do tego minimum nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

akademickim: 2011/2012 i 2012/2013. Nieprzerwanie przez wszystkie powyżej wskazane 

lata akademickie w grupie piętnastu samodzielnych nauczyciel akademickich dziewięć osób 

jest zatrudnionych i zaliczonych do minimum kadrowego ocenianego kierunku studiów,  

a w grupie osiemnastu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora 

siedem osób jest zatrudnionych i zaliczonych do tego minimum przez Uczelnię. Na podstawie 

powyższych informacji stwierdzono, iż kadra ocenianego kierunku studiów jest mało stabilna 

w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

 ocena spełnienia wymagań dotyczących relacji między liczbą nauczycieli akademickich 

stanowiących minimum kadrowe a liczbą studentów ocenianego kierunku studiów; 

Stosunek nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe a liczbą studentów 

kierunku spełnia wymagania § 17 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz.1445 z późn. zm.).  

Osoby zaliczane na Wydziale Chemii UJ do minimum kadrowego (33 osoby), w roku 

akademickim 2013/2014, realizują tok dydaktyczny dla 709 studentów, co wskazuje, że na 

jednego pracownika naukowo-dydaktycznego przypada ok. 21 studentów a więc prawie 
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trzykrotnie mniej od określonej, maksymalnej liczby studentów na jednego nauczyciela 

akademickiego (60), co zapewnia realizację kształcenia na wysokim poziomie przez kadrę 

Wydziału Chemii UJ.  

 

3) Czy jednostka prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji  

i zapewnia pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego, w tym także 

przez wymianę z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. 

Polityka kadrowa Wydziału Chemii UJ jest podporządkowana celom strategicznych rozwoju 

Uczelni i Wydziału a mianowicie zachowanie najwyższej jakości dydaktyki i badań naukowych 

oraz wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej Wydziału w powiązaniu ze wspieraniem 

kierunków interdyscyplinarnych. Dla realizacji tak postawionych celów niezbędna jest 

wysoka jakość kadry o co dbają władze Wydziału, poprzez realizację polityki zatrudniania 

wyłącznie w trybie konkursowym oraz większe od zwyczajowych i określonych przepisami 

wymagań stawianych kandydatom na określone stanowiska. I tak na stanowisko asystenta 

zatrudniane są wyłącznie osoby ze stopniem naukowym doktora. Z kolei od osób 

ubiegających się o stanowisko adiunkta, niezależnie od dorobku naukowego wskazującego 

na prawdopodobieństwo uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w czasie 

krótszym od ustawowego, wymaga się wysokiej oceny zajęć dydaktycznych na podstawie 

hospitacji i ankiet studenckich. Na Wydziale są też zatrudniane osoby na etatach starszych 

wykładowców, jednak dotyczy to tylko doświadczonych i wysoko cenionych nauczycieli 

akademickich, legitymujących się znaczącymi osiągnięciami dydaktycznymi (opracowanie 

nowego typu zajęć czy materiałów dydaktycznych).  

Kadra Wydziału w swej znacznej części jest stabilna jednak podkreślenia wymaga 

stwierdzenie, że realizowane konsekwentnie przez władze Wydziału, założenia polityki 

kadrowej pozwoliły na zatrudnienie 14 osób na stanowisku asystenta w ciągu minionych 

dwóch lat. Jest to sytuacja nietypowa, niezwykle pozytywna i wyróżniająca ocenianą 

jednostkę wśród środowisk akademickich w obecnych czasach, w których większości 

obserwuje się stagnację a nawet zmniejszenie stanu kadrowego, co skutkuje wzrostem 

średniej wieku i ogranicza istotny rozwój. Należy przy tym dodać, że wpływ na tę korzystną 

sytuację na Wydziale Chemii UJ ma, prawie niezmienna od lat, liczba studiujących tam 

młodych ludzi mimo wyraźnych skutków niżu demograficznego w innych uczelniach 

(malejąca liczba godzin dydaktycznych). Taka sytuacja dodatkowo świadczy o wysokim 

poziomie kształcenia, kadrze wysokiej jakości, bardzo dobrej infrastrukturze aparaturowej, 

świetnie prowadzonej promocji kierunku i współpracy ze szkołami.  

O pozycji i rozwoju pracowników Wydziału Chemii UJ świadczą także dość liczne habilitacje, 

podnoszenie kwalifikacji w ramach prowadzonych warsztatów Ars Docendi, podczas których 

wykłady szkoleniowe dla pracowników i doktorantów prowadzą zapraszani z zagranicy 

wybitni specjaliści z zakresu dydaktyki chemii. Niezależnie od tego kompetencje i kwalifikacje 
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dydaktyczne pracowników ocenianego Wydziału są poszerzane w rezultacie ich uczestnictwa 

w międzynarodowych projektach edukacyjnych i naukowych.  

Podczas spotkania z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału dość licznie zebrani 

nauczyciele akademiccy nie mieli uwag do procesu dydaktycznego i sposobu jego realizacji 

oraz możliwości udziału w jego kształtowaniu. Podkreślali przy tym spójność kształcenia  

i badań naukowych realizowanych na Wydziale. Krytycznie wypowiadali się odnośnie 

dwustopniowego sytemu studiów wskazując, że podział studiów na stopień licencjacki  

i stopień magisterski zaburza ciągłość toku kształcenia. Sceptycznie oceniano rygory 

biurokratyczne, w szczególności formalizację studiów doktoranckich, które – w ich opinii –  

z zasady powinny być wolne od obciążeń biurokratycznych i koncentrować się wokół pracy 

badawczej. Krytycznie wypowiadano się też odnośnie liczebności grup studenckich 

szczególnie na zajęciach eksperymentalnych wymagających bezpośredniego kontaktu  

z aparaturą badawczą. Dobitnie podnoszono też problem urealnienia współczynników 

kosztochłonności kierunków kształcenia. W dyskusji odnoszącej się do, stwierdzonej przez 

zespół oceniający, zbyt małej mobilności studentów, szczególnie niższych lat studiów, 

proponowano ujednolicenie minimum podstawy programowej na studiach I stopnia, co 

winno ułatwić przemieszczania się studentów między uczelniami ograniczając problemy  

z zaliczeniem semestru/roku studiów odbytych w innej uczelni.  

 ocena prawidłowości obsady zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów: 

ocena zgodności obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych 

i artystycznych reprezentowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich (w 

przypadku profilu praktycznego - ich doświadczenia zawodowego), ze szczegółowymi 

efektami kształcenia dla poszczególnych przedmiotów/modułów. W przypadku 

prowadzenia kształcenia na odległość: ocena przygotowania nauczycieli 

akademickich do realizacji zajęć dydaktycznych w tej formie; 

Załącznik nr 6 - Informacja o hospitowanych zajęciach i ich ocena 

 Ocena prowadzonej polityki kadrowej i jej spójności z założeniami rozwoju ocenianego 

kierunku studiów: 

o procedur i kryteriów doboru oraz weryfikacji nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia dydaktyczne na ocenianym kierunku studiów, ich 

przejrzystości i upowszechnienia;  

o systemu wspierania rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, w tym poprzez 

zapewnienie warunków do rozwoju naukowego i umiejętności dydaktycznych 

(urlopy naukowe, stypendia, staże, wymianę z uczelniami i jednostkami 

naukowo-badawczymi w kraju i za granicą), oraz ocena jego efektywności; 

o opinie prezentowane przez nauczycieli akademickich podczas spotkania 

z zespołem oceniającym, perspektywy rozwoju kierunku i ograniczenia 

w kontekście misji i strategii; 
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W przypadku kolejnej oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów należy ocenić 

zmiany, ich wpływ na osiągane efekty i jakość kształcenia, odnieść się do stopnia 

realizacji zaleceń sformułowanych poprzednio lub efektów działań naprawczych.  

Raport Zespołu Oceniającego PKA z poprzedniej oceny programowej nie zawierał zaleceń 

dotyczących liczby i jakości kadry dydaktycznej oraz możliwości realizowania celów programu 

kształcenia przez kadrę Wydziału. 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego3: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wymagania formalno-prawne rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz.1445 z późn zm.), dotyczące minimum 

kadrowego zostały spełnione. 

2) Struktura, kwalifikacje i liczebność kadry akademickiej ocenianego kierunku uzasadniają 

wysoki poziom i jakość kształcenia na ocenianym kierunku Chemia oraz gwarantują 

osiągnięcie założonych celów i efektów kształcenia.   

3) Podstawą polityki kadrowej Wydziału są wysokie wymagania dla kandydatów 

zatrudnianych w ramach konkursów na poszczególne stanowiska, wypracowany system 

motywacyjny oraz zapewnienie warunków ciągłego podnoszenia kwalifikacji kadry 

dydaktycznej, co w sumie skutkuje wysokim poziomem kadry, a w konsekwencji wysoką 

jakością kształcenia i badań.   

 

5. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość realizacji 

zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych  

 

 ocena stopnia dostosowania bazy dydaktycznej służącej realizacji procesu kształcenia 

na ocenianym kierunku studiów do możliwości osiągnięcia deklarowanych efektów 

kształcenia, w szczególności zapewniania dostępu do infrastruktury niezbędnej  

z uwagi na specyfikę kierunku (sale wykładowe, pracownie i laboratoria 

specjalistyczne oraz ich wyposażenie, dostęp do komputerów, Internetu, 

specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznych baz danych, niezbędnego 

księgozbioru, w tym udostępnionego przez inne biblioteki, także wirtualnie); 

Obecnie, przed planowaną na rok 2015 przeprowadzką Wydziału Chemii do nowego 

budynku, zasadnicza baza dydaktyczno-badawcza mieści się w budynku przy ulicy  

R. Ingardena. Podczas pobytu zespół wizytujący zapoznał się z wybranymi laboratoriami, 

salami wykładowymi i audytoriami oraz biblioteką i magazynem odczynników.  
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Szczególną uwagę zwraca „Pracownia modułowa”, która została zaprojektowana  

i wyposażona w ramach programu POIS 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”. W jej skład wchodzą 

trzy pomieszczenia na Wydziale Chemii UJ. Pracownia jest strukturą typowo dydaktyczną. 

Docelowo będzie wyposażona w 14 urządzeń analitycznych. W chwili obecnej studenci mają 

do dyspozycji następujące aparaty: (1) spektrometr podczerwieni, (2) polarymetr,  

(3) rentgenowski dyfraktometr proszkowy, (4) wysokosprawny chromatograf cieczowy,  

(5) chromatograf gazowy z kwadrupolowym detektorem masowym, (6) spektrometr 

absorpcji atomowej, (7) termowaga, (8) fotometr płomieniowy oraz (9) spektrofluorymetr. 

W fazie realizacji są zakupy (10) przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, 

(11) spektrometru absorpcyjnego w zakresie UV-Vis, (12) spektrometru elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego EPR, (13) światłowodowego spektrometru ramanowskiego 

oraz (14) spektrometru jądrowego rezonansu magnetycznego NMR. Łączny budżet pracowni 

w projekcie POIS wynosi 2,26 mln zł.  

Obecnie Pracownia jest wykorzystywana w ramach zajęć „Analiza chemiczna – laboratorium” 

(45 godzin), „Chemia nieorganiczna i strukturalna – laboratorium otwarte” (75 godzin), 

„Zaawansowana chemia organiczna – laboratorium” (75 godzin), „Analiza instrumentalna – 

laboratorium” (60 godzin). Po realizacji części inwestycyjnej, na Pracowni prowadzone będą 

pomiary w ramach ćwiczeń laboratoryjnych wszystkich pracowni modułowych.  

Celem pracowni jest umożliwienie studentom już na I stopniu studiów chemicznych 

samodzielnej (grupowej lub indywidualnej, pod nadzorem opiekunów prowadzących 

ćwiczenia) pracy z nowoczesnymi technikami analitycznymi i spektroskopowymi. Pozwala to 

na zwiększenie szans studentów na zdobycie pożądanych kompetencji w zakresie obsługi 

aparatury fizykochemicznej, operacyjnych umiejętności analitycznych i spektroskopowych, 

umiejętności samodzielnego doboru technik badawczych do konkretnych zadań 

analitycznych. 

Modelowym kursem korzystającym ze wsparcia „Pracowni modułowej” jest „Laboratorium 

otwarte chemii nieorganicznej i strukturalnej”. W ramach tego kursu studenci samodzielnie 

wybierają po jednej ścieżce ćwiczeniowej z trzech grup tematycznych (chemia 

koordynacyjna, chemia ciała stałego, chemia strukturalna) oraz szkolenie z obsługi  

i wykorzystania baz krystalograficznych. Każda taka ścieżka (do wyboru od 5 do 7 w każdej 

grupie) realizowana jest przez okres trzech do czterech spotkań laboratoryjnych (tygodni). 

Program każdej ścieżki jest zindywidualizowany dla poszczególnych grup, co pozwala 

studentom na dokonywanie wyboru na podstawie własnych zainteresowań, tematyki 

przyszłej pracy licencjackiej czy nawet magisterskiej. Prace koncepcyjne i syntetyczne 

wykonywane są na pracowniach studenckich i w pracowniach badawczych pracowników 

Wydziału, natomiast poszczególne pomiary fizykochemiczne realizowane są przy 

wykorzystaniu bazy aparaturowej „Pracowni modułowej”. 

 ocena bazy instytucji, w których prowadzone są zajęcia praktyczne oraz 

prawidłowości doboru miejsc odbywania praktyk; 
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Celem studenckich praktyk zawodowych jest kształtowanie umiejętności niezbędnych w 

przyszłej pracy zawodowej; rozwijanie umiejętności samodzielnego działania praktykanta; 

poznanie standardów specyfiki pracy w danym środowisku zawodowym; zdobycie 

doświadczeń pomocnych przy wyborze drogi zawodowej; zapoznanie się z profilem działania 

instytucji przyjmującej praktykanta; zebranie doświadczeń i materiałów pomocnych przy 

pisaniu pracy dyplomowej.  

Program praktyk jest zgodny z kierunkiem oraz specjalizacją/specjalnością. Termin realizacji 

oraz czas trwania praktyki zawodowej, w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za jej 

zaliczenie określa program studiów. Dziekan wyznacza Pełnomocnika ds. Praktyk dla danego 

kierunku.  

Praktyki studenckie mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok 

studiów. Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie 

gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia 

studentowi zrealizowanie celów związanych z kierunkiem studiów.  

Praktyki są najczęściej realizowane w różnego typu laboratoriach (laboratoria diagnostyki 

medycznej, sanepidy, firmy chemiczne, wodociągi, inspektoraty ochrony środowiska, 

instytucje naukowo-badawcze). Wydział Chemii UJ udostępnia bazę firm i instytucji, w 

których możliwe jest zrealizowanie praktyk studenckich, jakkolwiek studenci mogą również 

samodzielnie wybrać miejsce realizacji zajęć praktycznych. Zaliczenie praktyki i  

potwierdzenie uzyskanych w ich ramach efektów kształcenia następuje na podstawie 

przedstawionego przez studenta dokumentu - Ocena efektów kształcenia związanych z 

praktyką obowiązkową oraz rozmowy z wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk 

studenckich. 

Bazy instytucji, w których prowadzone są zajęcia praktyczne oraz prawidłowość doboru 

miejsc odbywania praktyk została przez Zespół Oceniający oceniona wysoko. Ocenę tę 

potwierdzają wyniki konferencji „Giełda prac”, podczas których studenci prezentują swoje 

prace dyplomowe i projektowe. Konferencja ma charakter konkursowy, a rolę jurorów, w 

dużej części, pełnią przedstawiciele pracodawców, którzy również nagradzają prezentacje 

studenckie np. oferują płatne staże w swoich firmach. Podczas konferencji są organizowane 

spotkania z przedstawicielami pracodawców i studentami oraz pracownikami wydziału, na 

których dyskutowane są problemy związane z dostosowaniem programów kształcenia do 

potrzeb rynku pracy. Zespół Oceniający wysoko ocenił materiały konferencyjne oraz ankiety 

wypełnione przez potencjalnych pracodawców, a dotyczące kompetencji oczekiwanych przy 

zatrudnieniu w reprezentowanych przez nich firmach. 

 

 ocena przystosowania infrastruktury dydaktycznej do potrzeb studentów 

niepełnosprawnych; 

Aparatura badawcza na potrzeby procesu dydaktycznego Wydziału Chemii UJ została 

znacznie rozbudowana w ostatnich czterech latach. Większość nowej aparatury dydaktycznej 
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– jak już wcześniej wspomniano - została zakupiona w ramach projektu POIŚ. Z kolei 

aparatura badawcza (56 mln zł) została zakupiona głównie z funduszu Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, co zaowocowało utworzeniem ośrodka badań 

układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku realizowanego w latach 

2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej 

gospodarki”. Opis pozyskanej aparatury badawczej przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej został przedstawiony w 75. stronicowym biuletynie. 

Podczas wizytacji zespół miał okazję rozmawiać w zwiedzanych pomieszczeniach  

z pracownikami naukowymi, studentami wykonywającymi ćwiczenia i doktorantami. Na tej 

podstawie można stwierdzić, że aparatura jest intensywnie wykorzystywana, zarówno  

w procesie dydaktycznym jak i badawczym. Studenci podczas spotkania z nimi potwierdzali 

doskonałe warunki do zdobywania wiedzy praktycznej. 

Zespół wizytował kilka pracowni naukowo-badawczych i zapoznał się z aparaturą badawczą,  

a mianowicie: 

 pracownie z trzema aparatami NMR (300, 500, 600); 

 laboratorium Innowacyjnych Materiałów Funkcjonalnych i Katalizy, spektrometr MS, 

różnicowy kalorymetr skaningowy SEM); 

 laboratorium „Elektronowego rezonansu paramagnetycznego” (EPR) z dwoma 

spektrometrami, wykorzystywanymi również do prac magisterskich i doktorskich; 

 pracownię modułową, znajdującą się w trzech laboratoriach (031, 032, 

033)stanowiącą zaplecze dydaktyczne dostępne już na licencjacie dla III roku, dla 

każdego modułu, , wyposażoną w nowoczesną aparaturę pomiarową, m.in. GC-MS, 

HPLC, AAS, fotometr płomieniowy, dyfraktometr rentgenowski, spektrofluorymetr;  

 pracownię badań nad trwałością i degradacją papieru, w której przeprowadzane są 

zarówno prace badawcze i studenckie (m.in. chromatograf żelowy, fluorymetr 

rentgenowski, kamera hiperspektralna); 

 pracownię mikroskopii sił atomowych (AFM/STM); 

 pracownię analizy śladów, bogato wyposażoną m. in. w spektrometr kwadrupolowy 

MS/TOF z laserem, analizatory do analizy strzykowej, różnego typu mineralizatory.  

Wszystko to wskazuje, że Wydział Chemii UJ dysponuje niezwykle bogatą bazą różnorodnej 

aparatury chemicznej. Na tej podstawie można stwierdzić, że Wydział Chemii UJ dysponuje 

wyjątkowo bogatą bazą różnorodnej aparatury chemicznej. W trakcje wizytacji zespół mógł 

się przekonać jak jest ona wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I i II 

stopnia, studiach doktoranckich, a także przy realizacji projektów licencjackich.  

Sieć komputerowa Wydziału Chemii UJ obejmuje dwie niezależne sieci: jedna obsługuje 

prace badawcze a druga przeznaczona jest dla studentów do obsługi dydaktyki i prac 

własnych. Wydział posiada trzy pracownie komputerowe wyposażone w 36 komputerów PC. 
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W dwóch pracowniach przeprowadzana jest dydaktyka w zakresie elektronicznych technik 

pomiarowych. Trzecia - przeznaczona jest do pracy własnej oraz zajęć dodatkowych, w tym 

do wyboru, nieobjętych harmonogramem. Dodatkowo 10 komputerów przeznaczonych do 

pracy własnej znajduje się w bibliotece wydziałowej.  

Zespół miał także okazję zapoznać się z magazynem odczynników chemicznych, potrzebnych 

do realizacji zarówno procesu dydaktycznego jak i badań naukowych. Magazyn mieści się w 

osobnym budynku i jest podzielony na kilka pomieszczeń, mieszczących substancje 

nieorganiczne, organiczne, odczynniki niebezpieczne umieszczonymi w szafach 

wentylacyjnych i kwasy. Odczynniki oznaczone są odpowiednimi kodami i usystematyzowane 

według zakładów. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w wyciągi i gaśnice. Odpady  

z pracowni zbierane są w każdy piątek i przekazywane do firmy, która wygrała przetarg na 

ich utylizację. 

Zespół wizytował Bibliotekę Wydziału Chemii, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-18.45, i w soboty (9.00 do 13.00). W bibliotece tej znajdują się praktycznie wszystkie 

podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych oraz instrukcje do ćwiczeń potrzebne 

studentom chemii. Ponadto biblioteka dysponuje licznymi polskimi i zagranicznymi 

opracowaniami, monografiami i wydawnictwami encyklopedycznymi z chemii i dyscyplin 

pokrewnych. Biblioteka włączona jest w ogólnopolski system biblioteczny VTLS w wersji 

systemu o nazwie Virtua. Liczba woluminów wynosi ok. 14 tys. Można korzystać  

z podstawowych baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych, takich jak: 

Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys, Inspec, Science Citation Index, Scopus, 

Medline i innych. Ponadto studenci Wydziału Chemii mogą korzystać z innych bibliotek 

uniwersyteckich, a w szczególności z Biblioteki Instytutu Fizyki i Biblioteki Instytutu 

Matematyki. Studenci mogą również korzystać z różnych materiałów dydaktycznych 

(prezentacje multimedialne i konspekty do wykładów, instrukcje do ćwiczeń, skrypty) 

udostępnionych przez koordynatorów przedmiotów poprzez system PEGAZ, zintegrowany z 

systemem USOS. 

Członkowie Zespołu rozmawiali ze studentami korzystającymi z audiobooków. 

Zdaniem studentów sale wykładowe wyposażone są w środki audiowizualne, w tym między 

innymi: bezprzewodowy system nagłośnieniowy, projektory multimedialne, zestawy 

komputerowe do prezentacji, magnetowidy, kamery i cyfrowe aparaty fotograficzne, rzutniki 

pisma, rzutniki slajdów, stacjonarne i przenośne ekrany do prezentacji multimedialnych. 

Większość sal jest także wyposażona w klimatyzację.  

W opinii studentów, przedstawionej podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, sprzęt 

wykorzystywany w procesie kształcenia na ocenianym kierunku jest nowoczesny i nie mają 

żadnych zastrzeżeń w tym kierunku. Studenci podkreślili także, że władze Uczelni 

systematycznie podejmują starania na rzecz wyposażenia Uczelni w najnowszy sprzęt, 

umożliwiający właściwe kształcenie.  
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Kolejno, studenci ocenianego kierunku mają zapewniony dostęp do szerokiej bazy literatury, 

zgromadzonej w Bibliotece Wydziału Chemii UJ oraz w Bibliotece Jagiellońskiej. Zgodnie z 

informacją przekazaną przez studentów podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, 

zasoby biblioteczne w pełni wyczerpują potrzeby wynikające z toku studiów. Studenci 

wskazali, że zdarzają się sytuacje, kiedy dostępność pewnych pozycji literatury jest 

niewystarczająca ze względu na funkcjonowanie w zasobach tylko jednego egzemplarza 

danej pozycji. Wskazać jednak należy, że w takich przypadkach biblioteki umożliwiają 

wypożyczenie takiej pozycji jedynie na miejscu, co ogranicza znacząco zjawisko braku 

dostępności pozycji bibliograficznej. 

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, studenci ocenianego kierunku podkreślili, 

że są bardzo zadowoleni z infrastruktury dydaktycznej Uczelni. Sale, w których odbywają się 

zajęcia oraz biblioteki, są w opinii studentów właściwie wyposażone i umożliwiają w pełni 

realizację programu kształcenia.  

Obecnie budynek Wydziału Chemii przy ulicy R. Ingardena 3 jest w podstawowym stopniu 

przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich do 

windy i poręcze przy schodach wejściowych). Należy zwrócić uwagę na fakt, że w r. 2013 

rozpoczęta została budowa nowej siedziby Wydziału Chemii UJ, która zmierza ku końcowi.  

W przyszłym roku kalendarzowym planowane jest pełne przeniesienie do nowego budynku, 

który uwzględniać będzie najnowocześniejsze standardy w zakresie udogodnień dla osób  

z niepełnosprawnościami w niemal każdym zakresie.  

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego4: wyróżniająco  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego……. 

Uczelnia zapewnia bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia końcowych efektów 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także uwzględniającą potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Baza dydaktyczna, służąca realizacji procesu kształcenia na kierunku Chemia, stwarza 

bardzo dobre warunki osiągania deklarowanych efektów kształcenia. Wybór modułu  

i związanego z nim miejsca zajęć praktycznych, w tym odbywania praktyki programowej, 

gwarantuje nie tylko osiąganie celów i efektów kształcenia, ale również spełnia 

oczekiwania regionalnych interesariuszy. Na szczególną uwagę zasługuje Pracownia 

modułowa, która stanowi zaplecze aparaturowe dla laboratoriów prowadzonych na 

trzecim roku studiów chemii I stopnia dla wszystkich modułów kształcenia (moduł chemii 

analitycznej i stosowanej, nieorganicznej i strukturalnej, organicznej i biologicznej, oraz 

fizycznej i teoretycznej), dla kursu „Spektroskopia molekularna” na pierwszym roku  

studiów II stopnia oraz, celem optymalizacji wykorzystania tak bogatego parku 

aparaturowego, do realizacji ćwiczeń na pracowniach specjalistycznych II stopnia studiów  

i pomiarów w ramach prac licencjackich. 
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Studenci pozytywnie oceniają dostępną bazę dydaktyczną Uczelni, szczególnie doceniając 

bardzo nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Budynki są częściowo dostosowywane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednakże planowane przeniesienie do nowo 

budowanych budynków Wydziału zniweluje wszelkie niedogodności w tym zakresie. 

 

6. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszaru/obszarów 

kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 

1) ocena wpływu prowadzonych w jednostce badań naukowych na realizowany proces 

dydaktyczny, w tym na kształtowanie programu kształcenia i indywidualizację 

nauczania, oraz ocena udziału studentów w badaniach naukowych i w prezentacji / 

publikacji ich wyników; ocena wpływu współpracy naukowej i badawczej z innymi 

uczelniami lub instytucjami z otoczenia gospodarczego i społecznego na proces 

dydaktyczny; 

Prowadzone na Wydziale Chemii UJ badania naukowe charakteryzują się wysokim poziomem 

i znaczną efektywnością, czego skutkiem jest uzyskanie najwyższej kategorii A+ w rezultacie 

ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych. Wydział posiada pełne uprawnienia 

akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz przeprowadzenia 

postępowań o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych. Ponadto Wydział otrzymał 

prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012 do 2017 

w ramach Krakowskiego Konsorcjum im. M. Smoluchowskiego a w końcu został 

zakwalifikowany do EXCELLENCE GROUP w rankingu CHE w 2011 r.  

Rezultaty prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia,  

a studenci są włączani w proces badawczy realizowany na Wydziale poprzez uczestnictwo  

w badaniach naukowych oraz dla zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy 

naukowo-badawczej.  

Tematyka badań prowadzona przez pracowników Wydziału, choć różnorodna jednak można 

ją zgrupować w kilka obszarów tematycznych od chemii biologicznej, biochemii i chemii 

medycznej poprzez badania podstawowe i stosowane z zakresu technologii chemicznej, 

katalizy i chemii środowiska, nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, 

krystalochemię, chemię koordynacyjną i supramolekularną, modelowanie molekularne  

i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii, nowoczesną syntezę organiczną  

i badania fizykochemiczne substancji organicznych aż po opracowanie i rozwijanie metod 

analitycznych z ich zastosowaniem w chemii sądowej i konserwatorskiej.  

Przedstawiona szeroka i różnorodna tematyka badań naukowych zespołów badawczych 

Wydziału Chemii UJ umożliwia zaoferowanie studentom szerokiej palety kursów 

prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w danym obszarze tematycznym oraz 

realizację prac dyplomowych z zakresu aktualnie prowadzonych badań naukowych. 

Uwzględniając przy tym współpracę badawczą zespołów Wydziału Chemii UJ z naukowcami 

innych jednostek UJ (np. Klinika Chorób Zakaźnych czy Katedra Farmacji Collegium Medium 
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UJ), krajowych i międzynarodowych jednostek naukowych (w tym AGH, Politechnika 

Krakowska, Uniwersytet w Orleanie), do której włączani są studenci uczestnicząc  

w interdyscyplinarnych badaniach zespołowych. W sumie dodatkowym efektem włączania 

studentów do aktywnej i bieżącej pracy badawczej są publikacje w czasopismach 

specjalistycznych z autorskim udziałem studentów.  

Należy także zauważyć, że na Wydziale Chemii UJ tematyka niektórych prac dyplomowych 

inspirowana jest zainteresowaniem interesariuszy zewnętrznych, do których należą 

Akademia Sztuk Pięknych, Muzeum Etnograficzne i Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie.  

Wydział Chemii UJ jest aktywny w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe 

zarówno z funduszy krajowych, jak i zagranicznych. W latach 2009-2013 liczba grantów 

krajowych wynosiła 201, a zagranicznych 34. Wśród grantów znalazły się takie prestiżowe 

projekty, jak: 

 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IDEAS PLUS” 

(„Nanostrukturalne układy polimerowe do konwersji energii słonecznej” oraz 

„Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię powierzchni naświetlanych 

półprzewodników”) 

 projekt badawczy NCN w ramach konkursu MAESTRO 3 „Charakteryzacja szlaku 

CD44/p53 występującego w nowotworowych komórkach macierzystych: sondy 

chemiczne, peptydy, koniugaty, sąsiednie szlaki oraz struktury białek CD44 i Stad2”  

 projekt badawczy NCN w ramach konkursu MAESTRO 4 „Wieloparametrowe 

obrazowanie komórek przy pomocy spektroskopii oscylacyjnej, AFM i SNOM: analiza 

biochemicznych zmian w pojedynczych komórkach śródbłonka wywołanych stresem, 

patologią i terapią lekową”  

 projekty badawczo-dydaktyczne FNP w ramach programu TEAM („Polymeric 

Functional Materials for Biomedical Applications”, „Biomimetic Asymmetric Carbon-

Carbon Bond Formation-Catalyst Design and Application”, „Targeting the Ubiquitin-

proteasome System and Ubiquitin-like Protein Conjugation Pathways for Non-

genotoxic Therapy of Cancer”, “Activation of Small Molecules in Photocatalytic 

Systems”  

Wyniki badań realizowanych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału 

Chemii UJ są prezentowane w formie publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. 

W latach 2009-2012 liczba wystąpień na konferencjach międzynarodowych wynosiła 1719,  

a krajowych 1107. 

 

Na podstawie danych przedstawionych przez pracowników Kancelarii Ogólnej Wydziału 

Chemii UJ, udział studentów w badaniach naukowych należy ocenić bardzo wysoko. W roku 

2013, w ramach projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych pracowało 

19 studentów ocenianego kierunku, z czego: 10 studentów w 7 projektach OPUS (NCN), 3 

studentów w 1 projekcie MAESTRO (NCN), 1 student w projekcie Programu Badań 

Stosowanych (NCBR) oraz 3 studentów w 3 projektach Diamentowy Grant (MNiSW).  
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Do przykładowych projektów, w które zaangażowano studentów można zaliczyć między 

innymi: UMO-2011/01/B/ST5/00716 „Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych 

polimerów koordynacyjnych” (Program OPUS); UMO-2012/06/A/ST5/00224 

„Charakteryzacja szlaku CD44/p53 występującego w nowotworowych komórkach 

macierzystych: sondy chemiczne, peptydy, koniugaty, sąsiednie szlaki oraz struktury białek 

CD44 i Stad2” (Program MAESTRO); PBS1/B1/4/2012 „Opracowanie wielofunkcyjnego 

pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel 

Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego” projekt w ramach konsorcjum, którego liderem 

jest Instytut Nafty i Gaz (Program Badań Stosowanych); 0102/DIA/2012/41 „Teoretyczna 

charakterystyka mechanizmu reakcji odwodornienia borazanu za pomocą homogenicznych 

katalizatorów opartych na rutenie”, 0105/DIA/2012/41 „Hydantoinowe kompleksy rutenu - 

synteza i badania biologiczne w kontekście potencjalnego zastosowania w terapii 

przeciwnowotworowej”, 0195/DIA/2013/42 „Funkcjonalne materiały molekularne oparte na 

kompleksach niklu(II) i policyjanometalanach” (Program Diamentowy Grant).  

Zgodnie z opinią przedstawioną podczas spotkania studentów z Zespołem Oceniającym PKA, 

możliwość udziału w profesjonalnych badaniach naukowych jest dla nich niezwykle 

atrakcyjna i ważna, ponieważ pozwala nauczyć się i usystematyzować wiedzę oraz 

umiejętności w zakresie metodologii prowadzenia badań naukowych w aspekcie 

praktycznym. 

Kolejno, wskazać warto, że przy ocenianym kierunku funkcjonuje Naukowe Koło Chemików, 

będące jednocześnie najstarszym kołem naukowym studentów chemii w Polsce. Zgodnie z 

opinią przedstawioną przez przedstawicieli Koła podczas spotkania z Zespołem Oceniającym 

PKA, organizacja może liczyć na pełne wsparcie władz Wydziału i Uczelni. Warto 

jednocześnie podkreślić, że Koło aktywnie stymuluje naukową działalność studentów 

ocenianego kierunku, organizując wyjazdy naukowe, seminaria, konferencje oraz inne 

wydarzenia o charakterze naukowym i popularnonaukowym. 

Do priorytetowych zadań Wydziału, koniecznych do zrealizowania w najbliższej przyszłości 

należy: reorganizacja strukturalna Wydziału (dotycząca głównie zespołów naukowych), 

mająca na celu lepszą koordynację badań naukowych prowadzonych na Wydziale i 

zwiększenie ich efektywności; organizacja Wydziału Chemii w nowym budynku, którego 

budowę rozpoczęto na terenie nowego Campusu Uniwersyteckiego a jego zasiedlenie 

planowane jest na rok akademicki 2015-2016 (zaplanowanie kształtu i struktury budynku, 

nadzór nad jego powstaniem, działania logistyczne związane z przeniesieniem osób i mienia, 

uruchomienie stanowisk badawczych i dydaktycznych w nowym miejscu itd.); doskonalenie 

systemu motywacyjnego mającego na celu prowadzenie efektywnych, skoordynowanych 

badań na coraz wyższym poziomie naukowym; zwiększenie udziału w VII Programie 

Ramowym oraz innych programach międzynarodowych, a także współpracy z przemysłem; 

dalsza modernizacja i rozwój infrastruktury badawczej; intensyfikacja działań, które 

umożliwią utrzymanie wysokiego naboru na studia chemiczne pomimo negatywnych 

efektów niżu demograficznego i zmniejszającego się zainteresowania naukami ścisłymi,; 
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uruchomienie (wspólnie z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) studiów  

I i II stopnia na kierunku Biochemia; doskonalenie wydziałowego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia; kontynuacja działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracowników 

Wydziału. 

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego4: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

Wysoka ocena aktywności badawczej pracowników i stąd wyróżniająca pozycja naukowa 

Wydziału Chemii UJ oraz bardzo dobra infrastruktura aparaturowa świadczą o wysokiej 

jakości kadry i prowadzonej przez nią pracy naukowej co ma wyraźny wpływ na 

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na prowadzonym kierunku Chemia.  

Wydział Chemii UJ stwarza studentom ocenianego kierunku bardzo dobre warunki do 
prowadzenia badań naukowych. Studenci są często zachęcani i angażowani w prace 
badawcze kadry naukowej, co zasługuje na wyróżnienie. 

 

7. Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię  

1) Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste, uwzględniają zasadę 

równych szans i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na dany kierunek 

studiów; ekspert 1 dydaktyka, ekspert student  

Zasady rekrutacji na kierunek Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy ocenić 

pozytywnie. Zasady są powszechnie dostępne na stronie internetowej Uczelni. Szczegółowe 

warunki, tryb naboru i limity przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia zostały ustalone 

przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwałą nr 63/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku 

na rok akademicki 2013/2014 oraz zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

W opinii Zespołu Oceniającego PKA, przyjęcie na studia na ocenianym kierunku poprzedzone 

jest odpowiednim procesem rekrutacji, uwzględniającym wyniki egzaminu dojrzałości  

w ramach nowej i starej matury jak i matury międzynarodowej. Kryteria przyjęć na studia nie 

zawierają klauzul dyskryminujących określoną grupę kandydatów. 

Zasady rekrutacji na studia chemiczne II stopnia opisane są na stronie 13 Uchwały Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego nr. 81/06/2012. Przyjęcie następuje w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego, w którym 75% punktów uzyskiwanych jest za średnia ze studiów 

pierwszego stopnia oraz 25% za wynik egzaminu e-ChemTest. Egzamin ten jest elementem 

kształcenia studentów studiów I stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim natomiast inni 

kandydaci mogą zdać egzamin przed procesem rekrutacji. Egzamin ten nie jest warunkiem 

koniecznym do rejestracji kandydatów.  
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2) system oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się, zawiera 

standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm formułowania 

ocen; ekspert 1 dydaktyka, ekspert student 

W trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, studenci pozytywnie wypowiedzieli się  

co do określonego nakładu czasu pracy w ramach poszczególnych przedmiotów. W ich opinii 

pozwala to właściwie realizować zakładane cele dydaktyczne. W odniesieniu do 

ewentualnych uwag, studenci zgłosili jedynie postulat zwiększenia wymiaru godzinowego  

z przedmiotów „Chemia fizyczna”.  

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, studenci podkreślali, że w trakcie zajęć są 

stale motywowani do poszerzania wiedzy oraz umiejętności związanych z ocenianym 

kierunkiem. System oceny osiągnięć studentów jest każdorazowo przedstawiany podczas 

pierwszych zajęć w semestrze. Za każdym razem określona jest forma zaliczenia końcowego 

oraz formy bieżącej weryfikacji postępów w nauce. Do form tych zaliczyć można m.in. 

pisemne testy wiedzy, odpowiedzi ustne, prezentacje oraz prace projektowe. W opinii 

studentów, formy te sprzyjają aktywności w trakcie zajęć i motywują odpowiednio 

studentów do dalszego rozwoju. Na podstawie opinii przedstawicieli studentów można 

stwierdzić, że wymagania określone w ramach systemu oceny osiągnięć studentów są 

odpowiednio wystandaryzowane, przejrzyste i zapewniają obiektywizm formułowania ocen. 

 

3) struktura i organizacja programu ocenianego kierunku studiów sprzyja krajowej  

i międzynarodowej mobilności studentów;  

Pomimo stosunkowo niewielkiego zainteresowania ze strony studentów należy stwierdzić, że 

organizacja programu kształcenia sprzyja krajowej i międzynarodowej mobilności.  

Jak wskazują statystyki przedstawione przez przedstawicieli Wydziału Chemii, w roku 

akademickim 2012/2013 z wyjazdu w ramach wymiany międzynarodowej skorzystało  

13 studentów ocenianego kierunku (3 w ramach programu Erasmus Praktyki oraz 10  

w ramach programu Erasmus Studia). Jednocześnie, w tym samym roku akademickim 

jednostka przyjęła do siebie 14 studentów zza granicy (1 w ramach programu Erasmus 

Mundus ASC, 1 w ramach programu Erasmus Praktyki oraz 12 w ramach programu Erasmus 

Studia). 

Jak wskazali sami studenci, realizacja programu kształcenia na ocenianym kierunku pozwala 

im się realizować i w większości nie widzą potrzeby wyjazdu w ramach wymiany 

międzyuczelnianej, w szczególności w obliczu pracy zawodowej często podejmowanej już w 

czasie studiów.  

Uczelnia zapewnia odpowiednie stypendium w kwotach zróżnicowanych, w zależności od 

kraju, w którym student odbywa studia w ramach wymiany. Pracownicy Biura Obsługi 

Studentów Zagranicznych na bieżąco utrzymują kontakt elektroniczny ze stypendystami za 

granicą i w razie ewentualnych potrzeb lub problemów udzielają odpowiedniego wsparcia.  
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Przed wyjazdem w ramach wymiany, w uzgodnieniu z opiekunem programu ERASMUS, 

student ustala zakres przedmiotów, które będą uznane w ramach systemu punktacji ECTS. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli studentów podczas spotkania z 

Zespołem Oceniającym PKA, wielokrotnie miały miejsce sytuacje, kiedy student po powrocie 

musiał podchodzić do dodatkowych zaliczeń lub egzaminów na Uczelni, ze względu na 

problemy z kompatybilnością programów studiów. W opinii studentów, jest to zjawisko 

demotywujące i zniechęcające do wyjazdów w ramach programu Erasmus.  

Mimo tego, Uczelnia stale prowadzi działania zmierzające do uwzględnienia pełnej 

uznawalności osiągnięć uzyskanych za granicą, co w konsekwencji ma spowodować, że 

studenci powracający z wymiany międzynarodowej nie będą musieli zaliczać dodatkowych 

przedmiotów na uczelni macierzystej lub też będą o tym fakcie poinformowani przed 

wyjazdem w ramach wymiany zagranicznej.  

Prowadzona przez Uczelnię współpraca międzynarodowa korzystnie wpływa na możliwość 

osiągania zakładanych efektów kształcenia. W ramach współpracy Uczelnia umożliwia 

studentom korzystanie z programów wymiany międzynarodowej jak np. ERASMUS, czy 

programów praktyk międzynarodowych. 

Informacje dotyczące różnego rodzaju programów stypendialnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem programu ERASMUS, są udzielane przez koordynatora w formie spotkań ze 

studentami, a także znajdują się na stronie internetowej uczelni. Prowadzone działania 

informacyjne w zakresie programów wymiany studenckiej zostały przez studentów ocenione 

jako przejrzyste. W ich odczuciu posiadana przez nich w tym zakresie wiedza jest 

wystarczająca. 

Brak szerszego zainteresowania studentów tego typu wymianą na niższych latach studiów 

(licencjat) spowodowany jest problemami związanymi z różnicami programowymi a także 

tym, że w niektórych krajach docelowych, zajęcia prowadzone są jedynie w języku ojczystym 

(włoskim, hiszpańskim czy francuskim). 

 

4) system pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyja rozwojowi 

naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów oraz skutecznemu osiąganiu 

założonych efektów kształcenia. ekspert student 

System opieki naukowej i dydaktycznej nad studentami ocenianego kierunku należy ocenić 

pozytywnie. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, przedstawiciele studentów 

podkreślili duże zaangażowanie kadry we właściwe przygotowanie studentów do przyszłej 

pracy zawodowej. Każdy nauczyciel akademicki jest dyspozycyjny łącznie w ciągu 1,5 godziny 

tygodniowo w ramach konsultacji. Ponadto, jak podkreślili studenci, kadra akademicka 

pozostaje ze studentami w stałym kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, co 

pozwala na bieżący kontakt i wsparcie dydaktyczno-naukowe.  
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W zakresie oceny kompletności sylabusów należy uznać, że co do zasady są kompletne, 

uwzględniając opis zakładanych efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych), metody i zasady weryfikacji, proponowaną literaturę, itp. 

Wskazać jednak należy, że kontrola kompletności 20 losowych sylabusów wykazała pewne 

braki w niektórych z sylabusów, jak np. brak metod weryfikacji efektów kształcenia lub brak 

norm warunkujących uzyskanie konkretnej oceny (Biochemia – kod: WCh-CM-B101-12; 

Chemia fizyczna I – kod: WCh-CL-O202A-12) lub brak literatury (Medyczna chemia 

nieorganiczna – kod: WCh-CF-CN01-12).  

Wobec takich spostrzeżeń, zaleca się dokonanie rewizji obowiązujących sylabusów pod 

kątem kompletności, oraz dokonanie niezbędnych uzupełnień. 

W zakresie systemu oceny osiągnięć, przedstawiciele studentów podkreślili, że w większości 

jest on złożony z wielu elementów, które wymagają systematycznej pracy studentów oraz 

dużej aktywności. W ocenie studentów, system ten sprzyja ogólnemu rozwojowi i właściwie 

motywuje do osiągania lepszych efektów kształcenia. Ponadto, studenci ocenianego 

kierunku zwrócili uwagę na bogatą ofertę stypendialną, która w stosunku do ram 

ustawowych została rozszerzone o świadczenia stypendialne przyznane ze środków na 

funkcjonowanie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. 

Wobec powyższego, mechanizmy motywujące do osiągania lepszych efektów kształcenia na 

ocenianym kierunku należy ocenić pozytywnie. 

System przyznawania pomocy materialnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie opiera 

się przede wszystkim na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzonego Zarządzeniem nr 72 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 sierpnia 2012 roku. Regulamin przewiduje 

wszystkie formy pomocy materialnej określone w art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli samorządu studenckiego, 

Regulamin został opracowany po konsultacjach i w uzgodnieniu z samorządem studenckim, 

co wypełnia dyspozycję art. 186 ust. 1 Ustawy. Potwierdza to również przedłożona w czasie 

wizytacji dokumentacja. Dotacja wynikająca z art. 94 ust. 1 pkt. 7 Ustawy została podzielona 

zgodnie z dyspozycją art. 174 Ustawy, czego dowodzi przedłożona podczas wizytacji 

dokumentacja. Wysokość świadczeń pomocy materialnej ustalana jest corocznie przez 

Rektora w porozumieniu z samorządem studenckim, czego również dowodzi przedłożona 

podczas wizytacji dokumentacja. 

Przyznawaniem pomocy materialnej w zakresie stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg losowych zajmuje się Wydziałowa 

Komisja Stypendialna, w której większość członków stanowią przedstawiciele studentów. W 

zakresie postępowań odwoławczych oraz procedury przyznawania stypendium rektora dla 

najlepszych studentów, właściwa jest Odwoławcza Komisja Stypendialna, której skład 

również uwzględnia większość przedstawicieli studentów. Należy zatem ocenić, że ustrój 
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organów uprawnionych do przyznawania pomocy materialnej czyni zadość dyspozycji art. 

177 Ustawy.  

Wskazać jednak należy, że procedura powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej posiada 

istotne uchybienia prawne, które godzą w dyspozycję art. 175 ust. 4 Ustawy. Zgodnie 

bowiem z przedłożoną dokumentacją, w odpowiedzi na wniosek organu samorządu 

studenckiego o przekazanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej uprawnień do przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów w postaci stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg, Dziekan Wydziału Chemii UJ jako 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej nie wydał formalnie aktu, w którym 

powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną oraz przekazuje wspomniane uprzednio 

uprawnienia. Konsekwencją takiego uchybienia może być możliwość podważenia prawnego 

wszelkich decyzji wydanych dotychczas przez Wydziałową Komisję Stypendialną. 

 

Ponadto, wskazać należy, że ze środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie 

Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, dodatkowe stypendia naukowe dla studentów 

Wydziału Chemii UJ zostały ufundowane przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. 

Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość" utworzone przez Wydział Fizyki  

i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii  

i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendia te są przyznawane 

studentom I roku studiów I stopnia (program stypendialny KNOW IUVENES) oraz dla 

studentów II stopnia kierunków Chemia i Ochrona Środowiska (Program stypendialny 

KNOW). 

Z obserwacji poczynionych w trakcie wizytacji podczas spotkania ze studentami, 

przedstawicielami samorządu studenckiego oraz kół naukowych można wywnioskować, że 

studenci są zadowoleni z systemu opieki naukowej, dydaktycznej, materialnej oraz socjalnej. 

W związku z brakiem zgłaszanych problemów lub skarg, nie można było ocenić sposobu ich 

rozstrzygania. Należy jednak wskazać, że w tym zakresie każdy student ma możliwość 

zgłoszenia problemu lub skargi w formie pisemnej, skierowanej do władz Wydziału. Ponadto, 

studenci mają możliwość osobistego przedstawienia problemu po uprzednim ustaleniu 

terminu spotkania z Prodziekanem ds. studenckich lub z Dziekanem.  

W opinii studentów wsparcie ze strony władz Wydziału jest stosunkowo dobre a studenci 

mają poczucie bezpieczeństwa w tej kwestii. 

W spotkaniu Zespołu Oceniającego PKA z przedstawicielami studentów wzięło udział około 

25 studentów, reprezentujących wszystkie roczniki ocenianego kierunku. W trakcie spotkania 

studenci otwarcie i chętnie odpowiadali na pytania Zespołu Oceniającego PKA. Bardzo 

pozytywnie oceniono kadrę prowadzącą zajęcia, która z dużym zaangażowaniem podchodzi 

do swoich zajęć i stara się przedstawiać wykładane tematy w sposób innowacyjny, często z 

zastosowaniem nowych technologii informatycznych 
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Nadto, bardzo pozytywnie odnoszono do wyposażenia Wydziału w nowoczesny sprzęt 

laboratoryjny. Spośród zgłoszonych uwag, podniesiono między innymi niewielką liczbę szafek 

dla studentów, brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla motocykli oraz brak miejsc do 

wypoczynku lub spokojnej nauki w czasie tzw. okienek między zajęciami. 

 

Elektroniczny system rezerwacji terminu wizyty w dziekanacie 

Oryginalny system EOKD używany jest na Wydziale Chemii UJ od r. 2008. Elektronicznej 

rezerwacji terminu wizyty w dziekanacie można dokonać z każdego komputera o dowolnej 

porze poprzez Internet: www.student.chemia.ui.edu.pl/eokd/ 

Po wejściu na podany adres możliwe jest sprawdzenie stanu aktualnie załatwianych spraw 

w Dziekanacie (w godzinach przyjęć) lub - po zalogowaniu - rejestracja. 

Po zalogowaniu się student wybiera pracownika dziekanatu w zależności od sprawy, określa 

szczegóły dotyczące załatwianej sprawy oraz rezerwuje termin wizyty, system dostarcza 

informacji na temat wymaganych dokumentów. 

W przypadku spraw nie wymagających wizyty w dziekanacie (np. zgłoszenie prośby  

o wydania zaświadczenia do banku, WKU, zgłoszenie prośby o hasło do USOS itp.) student 

wybiera z listy odpowiednią sprawę; po odbiór zaświadczenia, itp. można zgłosić się po 

uzyskaniu potwierdzenia w systemie EOKD bez konieczności dalszej rejestracji. 

 

Wspomaganie zajęć z wykorzystaniem zaawansowanych metod ICT  

Wydział podjął działania na rzecz wspomagania efektywności kształcenia poprzez 

wprowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych w formie częściowego e-learningu. 

Przedmiotem działania było opracowanie materiałów do nauczania komplementarnego (ICT, 

e-learning) sześciu kluczowych przedmiotów kursowych prowadzonych na studiach I stopnia 

kierunku Chemia i Ochrona Środowiska. Przygotowane materiały podlegały recenzji 

wewnętrznej. Jako przedmioty wspomagane (zamawiane) zakwalifikowane zostały: 

 Podstawy chemii i chemia ogólna 

 Chemia nieorganiczna 

 Chemia analityczna 

 Chemia fizyczna i kwantowa 

 Chemia organiczna 

 Technologia chemiczna 

Określono zakres merytoryczny dziedziny, zgodny ze standardami kształcenia na I stopniu 

kierunku Chemia i Ochrona środowiska (uwzględniający także treści wymagane na kierunku 

Biochemia oraz Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia) oraz z odpowiadający treściom 

prezentowanym w ramach przedmiotowych kursów Zakres merytoryczny dziedziny 

podzielony wg treści programowych stanowi zbiór tzw. paczek. 

http://www.student.chemia.ui.edu.pl/eokd/
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2. Przygotowano materiał wprowadzający z elementami interaktywnymi do każdej paczki 

treści programowej. Opracowywane materiały wprowadzające zawierają niezbędne 

kompendium wiedzy, objętej treściami programowymi, wchodzącymi w skład paczki  

i umożliwia uzyskanie przez studenta niezbędnych kompetencji pozwalających na 

samodzielne rozwiązanie zadań wchodzących w skład przedmiotowej paczki. 

 

Wszyscy studenci zostali obowiązkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, co reguluje Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2013 

roku w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z 26 września 2011 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Szkolenie jest realizowane w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych i kończy się 

zaliczeniem. Dopuszczalna jest forma szkolenia i forma jego zaliczania w trybie zdalnym  

(e-learning). Tematyka szkolenia dostosowana do programu prowadzonych zajęć, specyfiki 

wyposażenia sal laboratoryjnych i pracowni specjalistycznych uwzględnia: 

 warunki bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń; 

 rodzaje prac i procesów o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia; 

 postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia 

(chemicznymi i biologicznymi); 

 zapoznanie studentów i uczestników studiów doktoranckich z charakterystyką 

substancji chemicznych oraz umiejętność korzystania z kart charakterystyk 

substancji niebezpiecznych stosowanych w procesie dydaktycznym; 

 sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi; 

 postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

Zasady odbywania szkolenia za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania PEGAZ  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez studentów rozpoczynających naukę na  

I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

oraz uczestników studiów doktoranckich wszystkich lat studiów opisano w załączniku nr 1 do 

zarządzenia nr 69 Rektora UJ z 26 września 2011. 

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego4: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
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1) Zasady i procedury rekrutacji studentów na studia I i II stopnia są przejrzyste, 

uwzględniają zasadę równych szans i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na 

dany kierunek studiów. 

2) System oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się, 

zawiera standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm 

formułowania ocen. System oceny osiągnięć jest przejrzysty i wystandaryzowany 

oraz motywuje studentów ocenianego kierunku do poszerzania swoich 

kompetencji. 

3) Struktura i organizacja programu ocenianego kierunku studiów sprzyja krajowej  

i międzynarodowej mobilności studentów. 

4) System pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyja rozwojowi 

naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów oraz skutecznemu osiąganiu 

założonych efektów kształcenia. Uczelnia oferuje szeroki i odpowiedni zakres 

wsparcia naukowego, dydaktycznego i socjalnego, a poprzez swoje działania 

wspiera rozwój studentów ocenianego kierunku. 

 

8. Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany na osiągnięcie 

wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów.  

 

1) Ocena działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na 

ocenianym kierunku studiów. Ocena przejrzystości struktury zarządzania procesem 

dydaktycznym na ocenianym kierunku studiów, a także systematyczności  

i kompleksowości przeprowadzanych ocen i analiz osiąganych efektów kształcenia, 

stanowiących podstawę doskonalenia programu kształcenia tj. efektów kształcenia, 

programu studiów oraz metod jego realizacji; 

Na poziomie Uczelni funkcjonuje system przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach 

doktoranckich oraz studiach podyplomowych. Dotyczą one: tworzenia programów 

kształcenia, weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, 

oceny nauczycieli akademickich, prowadzenia badań naukowych oraz monitorowania losów 

absolwentów. 

Uchwała Senatu nr 33/V/2010 z 26 maja 2010 r. ukonstytuowała Uczelniany System 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, natomiast zarządzenie rektora nr 36 rektora z 8 czerwca 

2010 r. określiło zasady i metody wdrażania tego systemu. Zgodnie z tymi dokumentami 

system wdrażany na poziomie ogólnouniwersyteckim oraz w podstawowych jednostkach 

organizacyjnych obejmuje odpowiedzialnością za jego funkcjonowanie także szczebel 

uczelniany i wydziałowy. 
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Zgodnie z przepisem § 2 ust. 7 zarządzenia 36 rektora z 8 czerwca 2010 r. dziekan Wydziału 

powołał Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia (decyzja z dnia 27 stycznia 

2011 r.). Przewodniczącym tego zespołu jest pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia.  

W skład gremium wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów, 

doktorantów oraz pracowników administracji. Zgodnie z § 2 ust. 11 przywołanego 

zarządzenia do zadań zespołu należy m.in. sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału 

w zakresie działalności dydaktycznej, opracowywanie planów i harmonogramu realizacji 

działań naprawczych, inicjowanie projakościowych działań w dydaktyce, podnoszenie kultury 

jakości kształcenia, a także upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze jakości kształcenia. 

Kolejno w strukturze organizacyjnej dotyczącej Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii 

funkcjonuje Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla kierunku studiów chemia, którego 

zadaniem jest monitorowanie przebiegu kształcenia na kierunku „chemia” (Uchwała  

z 27 września 2012 r.). Jak wynika z protokołu Rady Wydziału z dnia 20 lutego 2014 r. 

powyższy zespół przygotował roczny raport z przeglądu programu kształcenia na obu 

kierunkach prowadzonych w ramach Wydziału – rok akademicki 2012/2013. 

W Uczelni (w tym na Wydziale) funkcjonuje ogólnouniwersytecka ankieta (zarządzenie nr 22 

Rektora UJ z dnia 12 kwietnia 2010 r.), oceniająca zajęcia dydaktyczne, jednostki 

administracyjne oraz ogólną satysfakcję studentów ze studiowania na Uniwersytecie 

(barometr satysfakcji studenckiej) oraz ankieta, która monitoruje przyczyny rezygnacji ze 

studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejno Zespół Oceniający 

zapoznał się z dokumentem, pt. „Jeśli nie UJ to co”, który przedstawia wyniki  

z przeprowadzonych badań wśród kandydatów na studia w Uniwersytecie. Badanie to 

zostało przeprowadzone w roku akademickim 2013/2014. Dokument pt. Maks przedstawia 

wyniki monitorowania aktywności i kompetencji studentów UJ w roku akademickim 

2011/2012. 

Zarządzanie jakością kształcenia na Wydziale leży w gestii dziekana i obejmuje określanie  

i realizację polityki jakości, zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania systemu  

i realizacji celów projakościowych oraz nadzorowanie wdrożenia WSZJK i jego 

funkcjonowania łącznie z dokonywaniem corocznych jego przeglądów (przedkładanie Radzie 

Wydziału na koniec roku akademickiego oceny efektów kształcenia na każdym  

z prowadzonych kierunków, w tym z „chemii”). 

Funkcjonowanie systemu dokumentują różnego typu raporty, protokoły posiedzeń ciał  

i organów, sprawozdania. Dziekan corocznie przedstawia wyniki ankietyzacji prorektorowi 

ds. dydaktyki, zaś w opracowanym planie działań określa proces doskonalenia kompetencji 

dydaktycznych pracowników, którzy uzyskali niską ocenę w ankiecie studenckiej. Podczas 

wizytacji przedstawiono Zespołowi również Uchwałę Rady Wydziału z dnia 18 kwietnia 2013 

r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych. Na Wydziale funkcjonuje opracowany „arkusz 

oceny hospitacyjnej” oraz zasady hospitacji zajęć na Wydziale. Przedmiotem obrad Rady 

Wydziału w dniach 29 listopada 2012 r. oraz 12 grudnia 2013 r. m. in. była analiza wyników 

przeprowadzonych hospitacji zajęć. Dokumentowanie procesów i procedur sprawdzających 
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efektywność WSZJK i korygujących jakość dydaktyki opiera się na raportach z analizy ankiet 

studenckich dotyczący pracowników, sprawozdanie z oceny zajęć dydaktycznych i jakości 

kształcenia, sprawozdanie generowane w systemie USOS (dane charakteryzujące dydaktykę, 

ankietowa ocena zajęć, wnioski i rekomendacje). Po zapoznaniu się z dokumentacją z 

posiedzeń Rady Wydziału, Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Oceny 

Efektów Kształcenia stwierdzono, iż były poruszane m.in. takie tematy, jak zmiany w planach 

i programach studiów wszystkich kierunków studiów, ankietyzacja przeprowadzona wśród 

studentów oraz oceny nauczycieli akademickich. Dodać należy, że zgromadzona 

dokumentacja będąca wynikiem prac powyższych ciał i organów Wydziałowych jest 

kompleksowa i przejrzysta.Badania losów absolwentów są dokumentowane przez Biuro 

Karier Uniwersytetu. Zespół otrzymał dokument „Losy zawodowe absolwentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – studia magisterskie”. Fakt, iż losy absolwentów są badane na 

Wydziale Chemii potwierdza Raport pt. „Sytuacja zawodowa absolwentów Wydziału Chemii 

UJ” oraz Raport pt. „Dopasowanie kwalifikacji absolwentów Wydziału Chemii oraz Wydziału 

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ do potrzeb pracodawców – 2010 r. 2011r. i 

2012 r.) 

Na stronie internetowej Uniwersytetu i Wydziału są dostępne wewnętrzne przepisy 

związane z obszarem jakości kształcenia (http://www.jakosc.uj.edu.pl) oraz niektóre 

dokumenty odnoszące się m.in. do zrealizowanych już zadań, np. takich jak ankietyzacja 

(http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia /materiały/informator). 

W cyklu semestralnym na Uczelni organizowana jest ankietyzacja przedmiotów oraz 

nauczycieli akademickich. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej i składa się z szeregu 

pytań zamkniętych i otwartych w ramach czterech paneli. Pierwszy panel odnosi się do 

oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego (pytania zamknięte); 

drugi panel odnosi się do poszczególnych typów zajęć (pytania zamknięte); trzeci panel 

uwzględnia komentarze tekstowe odnoszące się odpowiednio do zakresu panelu pierwszego 

(pytania otwarte); czwarty panel obejmuje pytania specyficzne dla oceny zajęć z wybranego 

przedmiotu. 

Wyniki ankiet studenckich są poddane analizie statystycznej przez Pełnomocnika Dziekana 

ds. Ankiet Studenckich, który przygotowuje opracowania wyników ankiet dla pracowników 

poszczególnych Zakładów. Opracowane wyniki akcji ankietowej dla wszystkich nauczyli są 

udostępniane Kolegiom Dziekańskiemu, a wyniki pracowników poszczególnych zakładów ich 

Kierownikom. W przypadku nauczycieli, którzy uzyskali niezadawalające wyniki ankiet 

przeprowadzane są hospitacje (wynik poniżej 50%, przy frekwencji powyżej 30%) lub 

rozmowy wyjaśniające z Kierownikiem Zakładu (wynik poniżej 60%, przy frekwencji powyżej 

30%). W przypadku najwyżej ocenionych nauczycieli Prorektor ds. Dydaktyki przyznaje 

specjale nagrody finansowe. 

 

2. Ocena efektywności systemu zapewnienia jakości kształcenia w zakresie analizy 
efektów kształcenia i mechanizmów służących monitorowaniu i doskonaleniu  

http://www.jakosc.uj.edu.pl/
http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia
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programu kształcenia; jego dotychczasowej skuteczności w diagnozowaniu słabych 
stron programu kształcenia; systemu upowszechniania  informacji dotyczących 
wyników monitorowania jakości procesu kształcenia i uzyskiwanych efektów 
kształcenia,  oraz wprowadzanych zmian. 

Oceny efektów kształcenia na Wydziale Chemii UJ przeprowadza Zespół ds. Oceny Efektów 

Kształcenia (ZDJK) dla kierunku studiów Chemia. Na podstawie protokołu z ostatniego 

spotkania z dnia 6.12.2013, z którym zapoznał się Zespół wizytujący, wynika, że w skład 

zespołu wchodzą i biorą aktywny udział zarówno przedstawiciele władz dziekańskich 

(kierownik kierunku Chemia, prodziekan ds. Studenckich), pracownicy naukowo-dydaktyczni, 

przedstawiciele doktorantów i studentów oraz przedstawiciele pracodawców i firm 

proponujących praktyki studenckie. Praktycznym efektem działania ZDJK są zmiany 

prowadzące do modyfikacji studiów, szczególnie pod kątem lepszego dostosowania 

absolwentów do rynku pracy. Ponadto, modyfikacje efektów kształcenia mogą być zgłaszane 

przez studentów i koordynatorów kursów, oraz sygnalizowane przez absolwentów (Raport 

Uczelnianego Biura Karier), a także w ankietach dotyczących praktyk i przy okazji Giełdy Prac 

Dyplomowych. 

Procedura projektowania i zatwierdzania programu kształcenia została zrealizowana w pełni 

w roku akademickim 2011/12, w którym dotychczas istniejący program kształcenia został 

dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Program studiów został opracowany 

przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną przy konsultacji z promotorem bolońskim oraz 

członkiem grupy TUNNING. Program zatwierdzony został przez Radę Wydziału.  

Na etapie wdrażania KRK zostały powołane zespoły ds. dostosowania programów studiów do 

wymogów KRK, których zadaniem było m.in. opracowanie propozycji kierunkowych efektów 

kształcenia, które zostały poddane dyskusji na posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. 

Dydaktycznych oraz Rady Wydziału, a następnie ostatecznie uchwalone przez Senat UJ. 

Doskonalenie i modyfikacja kształcenia na kierunku chemia należy do najważniejszych zadań 

Komisji ds. dydaktycznych, która analizuje wnioski, zalecenia, rekomendacje, spostrzeżenia, 

wynikające z oceny i monitoringu kształcenia, nauczycieli akademickich, doktorantów, 

samorządu studenckiego, kół naukowych, interesariuszy zewnętrznych, itp. Na 

posiedzeniach Komisji ds. dydaktycznych wypracowywane są propozycje rozwiązań 

sygnalizowanych problemów oraz nowe działania zmierzające do podnoszenia jakości 

kształcenia, które najczęściej przyjmują formę zmian w istniejącym programie kształcenia.  

Propozycje zmian i modyfikacji, rekomendowane przez Komisję ds. dydaktycznych, są 

następnie dyskutowane na posiedzeniach Rady Wydziału, a po zatwierdzeniu wprowadzane 

do programu studiów.  

Na Wydziale Chemii UJ został powołany Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz 

Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla kierunku chemia. Oba Zespoły nadzorują 

bezpośrednio prace związane z tworzeniem i modyfikacją programu/sylabusów, udzielają 

bieżących konsultacji i wsparcia merytorycznego władzom Wydziału oraz kierownikom 
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Zakładów. Przed przekazaniem sprawozdania Zespołu Prorektorowi ds. Dydaktyki, 

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia corocznie 

kontaktuje się z Kierownikami poszczególnych Zakładów Wydziału z pytaniem, czy w danym 

roku akademickim zaistniała potrzeba takiego spotkania i czy wdrożone zostały procedury 

naprawcze. 

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w UJ, programy studiów prowadzonych na Wydziale 

Chemii UJ podlegają od roku akademickiego 2012/13 dorocznym przeglądom programów 

kształcenia, które są dokonywane przez powołane do tego celu zespoły z udziałem 

przedstawicieli pracodawców oraz przedstawicieli studentów (odrębnie dla każdego 

kierunku studiów). Raporty z przeglądów programów kształcenia przekazywane są władzom 

uczelni oraz Radzie Wydziału i stanowią m.in. podstawę do modyfikacji programów studiów, 

programów poszczególnych modułów, itd.  

Na Wydziale Chemii gromadzone są i poddawane wnikliwej analizie wszelkie dokumenty 

konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia oraz określające 

kompetencje poszczególnych organów uczelni i jednostki w tym zakresie. Ponadto 

szczegółowo dokumentowany jest tok kształcenia w ramach studiów I i II stopnia, studiów 

doktoranckich i studiów podyplomowych, a także przebieg procesu rekrutacji i 

dyplomowania. W szczególności w wersji elektronicznej gromadzone są sylabusy, 

zawierające opisy kursów i przypisane im efekty kształcenia, a także wskazujące na sposoby 

ich weryfikacji. Zawartość sylabusów, obowiązujących w danym roku akademickim i zapisane 

w nich efekty kształcenia stanowią przedmiot dyskusji, podlegają korektom i zatwierdzeniu z 

co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia kolejnego roku 

akademickiego. Po zakończeniu danego roku akademickiego możliwa jest natomiast zmiana 

lub modyfikacja wybranych wcześniej metod weryfikacji zapisanych efektów kształcenia. 

Tego typu strategia zakłada sprzężenie zwrotne pomiędzy zakładanymi efektami kształcenia i 

środkami zaplanowanymi dla ich realizacji, a faktycznie określonym obszarem ich praktycznej 

stosowalności.  

Wszystkie informacje dotyczące programów i harmonogramów studiów zostały umieszczone 

na wydziałowej stronie internetowej. Ponadto wielu koordynatorów kursów zamieszcza w 

Internecie (zarówno na stornach Wydziału jak i w systemie Pegaz) materiały dydaktyczne  w 

postaci slajdów z wykładów, materiałów do ćwiczeń, kart pracy oraz przepisów wykonania 

ćwiczeń wraz z wstępami teoretycznymi umożliwiającymi ich zrozumienie. W przypadku 

zajęć laboratoryjnych, w Internecie znajdują się również regulaminy obowiązujące w 

poszczególnych pracowniach. 

 

3. Ocena możliwości osiągnięcia kierunkowych i przedmiotowych/modułowych efektów 
kształcenia poprzez realizację celów i szczegółowych efektów kształcenia dla 
modułów kształcenia (poszczególnych przedmiotów, grup przedmiotów) oraz praktyk 
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zawodowych (o ile są przewidziane w programie studiów). Ocena dostępności opisu 
założonych efektów kształcenia (czy i w jaki sposób opis jest publikowany). 

 

Wdrażanie KRK na Wydziale Chemii UJ znacznie ułatwił oryginalny system informatyczny 

obejmujący formularze i bazy danych do obsługi sylabusów, efektów kształcenia oraz metod 

ich weryfikacji, ankietowania koordynatorów kursów, itp. 

Poszczególne etapy wdrażania KRK na Wydziale Chemii UJ obejmowały: 

 powołanie zespołów ds. dostosowania programów studiów do wymogów KRK dla 

kierunków Chemia i Ochrona Środowiska (grudzień 2011) 

 opracowanie wstępnej propozycji opisu efektów kształcenia dla kierunków zgodnych 

z opisami dla poszczególnych obszarów kształcenia oraz niezbędnych zmian  

w programach studiów (grudzień / styczeń 2012); zatwierdzenie wstępnej propozycji 

opisu efektów kształcenia dla kierunków przez Komisję Dydaktyczną i Radę 

Programową Ochrony Środowiska oraz wstępnej modyfikacji programów studiów; 

 analiza i modyfikacja sylabusów przedmiotów; propozycja efektów kształcenia dla 

poszczególnych kursów przez ich koordynatorów; 

 opracowanie ostatecznej propozycji opisu efektów kształcenia dla kierunków 

zgodnych z opisami dla poszczególnych obszarów kształcenia oraz niezbędnych 

zmian w programach studiów w oparciu o analizę proponowanych efektów 

kształcenia dla poszczególnych kursów; 

 zatwierdzenie propozycji opisu efektów kształcenia dla kierunków przez Komisję 

Dydaktyczną i Radę Programową Ochrony Środowiska oraz programów studiów; 

podjęcie stosownych uchwał Rady Wydziału Chemii UJ (marzec 2012). 

Po opracowaniu wstępnej propozycji opisu kierunkowych efektów kształcenia zostały 

przygotowane bazy danych oraz formularze internetowe ułatwiające koordynatorom kursów 

określenie efektów kształcenia wpisujących się w poszczególne kierunkowe efekty 

kształcenia. Zestaw raportów z baz danych dostarczył władzom Wydziału oraz 

poszczególnym komisjom narzędzi umożliwiających kompleksową analizę zbioru efektów 

kształcenia dla poszczególnych kursów, a także stopnia realizacji kierunkowych efektów 

kształcenia przez poszczególne kursy, a tym samym podstawę do określenia ostatecznych 

kierunkowych efektów kształcenia. 

Na kolejnych etapach zostały opracowane formularze internetowe umożliwiające 

koordynatorom przedmiotów zgłaszanie propozycji modyfikacji efektów kształcenia oraz 

metod ich weryfikacji, a także innych elementów sylabusów (zmiany te są corocznie 

opiniowane przez Komisję Dydaktyczną oraz zatwierdzane przez Radę Wydziału). 

Jesienią 2013 r. zostały przygotowane formularze do ankietowania koordynatorów kursów 

pod kątem monitorowania osiągnięcia przez studentów 'kursowych' efektów kształcenia, 

określenia poziomu istotności efektów kształcenia dla poszczególnych kursów, konieczności 
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ich zmian, itp., jako element obowiązującej na UJ dorocznej, okresowej oceny programów 

studiów. Raporty z powstałej w ten sposób bazy danych są cennym źródłem informacji dla 

władz Wydziału oraz stosownych zespołów/komisji. 

 

4). Ocena udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w procesie zapewnienia 

jakości kształcenia i działań podejmowanych przez jednostkę, mających aktywizować 

uczestników i beneficjentów procesu kształcenia do podnoszenia jego jakości. 

Interesariusze zewnętrzni uczestniczą w tworzeniu programu kształcenia na studiach  

I i II stopnia. Nauczyciele akademiccy są zaangażowani w znacznym zakresie w formułowanie 

programu kształcenia. Ogólnie należy stwierdzić, że interesariusze (przedstawiciele rynku 

pracy, studenci, nauczyciele akademiccy) są zaangażowani w wysokim stopniu w proces 

podnoszenia jakości kształcenia. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie badań losów 

absolwentów może stać się istotnym elementem optymalizacji osiąganych efektów 

kształcenia i ich dostosowywania do oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 

rynku pracy.  

Studenci wykazują znaczne zainteresowanie jakością kształcenia. Mają wysoki poziom wiedzy 

na temat systemu szkolnictwa wyższego oraz zachodzących w nim zmian oraz świadomość 

wpływu na tworzenie mechanizmów zapewniających jakość: czują potrzebę wypełniania 

ankiet, ich przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału. Studenci pozytywnie 

oceniają rozmowy na temat stanu dydaktyki z wykładowcami, podczas których wymieniane 

są poglądy i oceny procesu dydaktycznego. Poziom znajomości roli przypisywanej tej grupie 

interesariuszy w budowaniu jakości kształcenia jest wysoki. Studenci orientują się w systemie 

ECTS. Udział studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia należy ocenić 

pozytywnie.  

W zakresie formalnych aspektów reprezentacji studentów w gremiach decyzyjnych, 

przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiąc ponad 20% składu Senatu Uczelni mają 

zapewnioną właściwą reprezentację, co wypełnia dyspozycję art. 61 ust. 3 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym. Wskazać jednak należy, że nie została wypełniona dyspozycja art. 67 

ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na podstawie dokumentacji przedłożonej 

podczas wizytacji, w Radzie Wydziału Chemii UJ zasiada obecnie 13 studentów i 3 

doktorantów Skład ten jest systematycznie uzupełniany w miarę ewentualnego odejścia 

studenta, czy doktoranta lub zwiększenia liczby samodzielnych członków RW, by spełniony 

był zapis ustawowy. 

Zgodnie z opinią przedstawioną przez przedstawiciela samorządu studenckiego, studenci 

mają pełną swobodę wypowiedzi podczas posiedzeń wspomnianych gremiów i mogą 

aktywnie uczestniczyć w ich pracach poza posiedzeniami. Ponadto w pracach komisji i 

zespołów roboczych powołanych w ramach Uczelni w zakresie zapewniania jakości 

kształcenia studenci mają zapewniony udział co najmniej jednego przedstawiciela. Do 

wspomnianych gremiów na szczeblu wydziałowym można zaliczyć m.in. Wydziałową Komisję 
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ds. Dydaktycznych (1 przedstawiciel), Zespół ds. Jakości Kształcenia (1 przedstawiciel), Zespół 

ds. Oceny Efektów Kształcenia (1 przedstawiciel) oraz Zespół ds. Oceny Programów 

Kształcenia (1 przedstawiciel). 

Warto wskazać, że według przedłożonych podczas wizytacji danych statystycznych, na 

ocenianym kierunku w roku akademickim 2012/2013 procentowe ilości wypełnionych ankiet 

przekraczały średnią całego Uniwersytetu: odsetek ocenionych pracowników (zima-76%, 

lato-94,5%); odsetek ocenionych kursów (zima-79,9%, lato-89,5%); odsetek studentów 

wypełniających ankiety (zima-23,1%, lato-31,5%); odsetek wypełnionych ankiet (zima-6%, 

lato-11,4%). 

Na podstawie informacji przekazanych podczas wizytacji aktywność studentów w zakresie 

udziału w procesach doskonalenia jakości kształcenia należy ocenić bardzo pozytywnie. 

Samorząd wykazuje duże zainteresowanie wspomnianym zakresem działalności i aktywnie 

promuje ankietyzację pośród studentów Uczelni, w formie kampanii informacyjnej 

prowadzonej w mediach społecznościowych.  

W związku z reorganizacją prac samorządu, w najbliższym czasie planowany jest szereg 

kolejnych inicjatyw mających na celu zwiększanie świadomości studentów w zakresie udziału 

w procesie podnoszenia jakości kształcenia.  

Na aprobatę zasługuje duża aktywność członków samorządu studenckiego Uczelni w pracach 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, z członkostwem we władzach statutowych 

włącznie. Udział w tych pracach pozwala na swobodny przepływ informacji i koordynację 

działań pomiędzy PSRP a Uczelnią, co korzystnie wpływa na rozwój działań samorządu 

studenckiego, również w zakresie jakości kształcenia. 

 

Tabela nr 1. Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia 

Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Program 

i plan 

studiów 

Kadra Infrastruktura 

dydaktyczna/ 

Biblioteka 

Działalność 

naukowa 

Działalność 

międzynarodowa 

Organizacja 

kształcenia 

wiedza + + + + + + 

umiejętności + + + + + + 

kompetencje 

społeczne 
+ + + + + + 

+  pozwala na pełne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

+/- budzi zastrzeżenia - pozwala na częściowe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 -  nie pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 



49 
 

 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego3 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wydział Chemii wypracował strukturę zarządzania kierunkiem studiów oraz 

dokonuje oceny efektów kształcenia; wyniki tej oceny stanowią podstawę rewizji 

programu studiów oraz metod jego realizacji zorientowanej na doskonalenie 

jakości jego końcowych efektów. 

2) Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni uczestniczą w tworzeniu programu 

kształcenia na studiach I i II stopnia. Odnosi się to także do nauczycieli 

akademickich oraz studentów. Poziom znajomości roli przypisywanej studentom w 

budowaniu jakości kształcenia jest wysoki. Studenci mają znaczną wiedzę na temat 

systemu ECTS. Przedstawiciele samorządu studenckiego uczestniczą w procesie 

zapewniania jakości kształcenia oraz deklarują podjęcie inicjatyw zmierzających do 

zwiększenia świadomości studentów w zakresie ich roli w procesie podnoszenia i 

zapewniania jakości kształcenia. 

 

9. Podsumowanie  

Cechy charakterystyczne Wydziału Chemii UJ 

 jest jednostką kategorii A+.  

 ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego  

oraz przeprowadzania przewodów profesorskich w dziedzinie nauk chemicznych. 

 otrzymał status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) na lata  

2012-2017 w ramach Krakowskiego Konsorcjum in. M. Smoluchowskiego. 

 został zakwalifikowany do grona EXCELLENCE GROUP w rankingu CHE w 2011. 

 

Najważniejsze osiągnięcia Wydziału Chemii UJ w ciągu ostatnich lat 

 rozpoczęcie budowy nowego budynku Wydziału (inwestycja ok. 200 mln zł); 

przeniesienie do nowej siedziby planowane jest na rok 2015/16; 

 pozyskanie i wykorzystanie znacznych środków na rozwój infrastruktury badawczej 

(ok. 56 mln zł w l. 2009-2013), m.in. utworzenie ośrodka badań układów w skali 

atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku realizowanego w latach 2009-12 

projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej 

gospodarki”, na który Wydział uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka; aktualnie aparatura ta nie tylko wykorzystywana jest 
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przez pracowników Wydziału do realizacji około 100 projektów krajowych  

i międzynarodowych, ale również przez ponad 40 innych jednostek badawczych  

i kilkanaście firm gospodarczych i instytucji użyteczności publicznej; 

 pozyskanie i wykorzystanie znacznych środków na rozwój infrastruktury 

dydaktycznej (ok. 10 mln zł w l. 2009-2013); m.in. przygotowane zostały trzy 

pomieszczenia aparaturowe – tzw. pracownia modułowa (ok. 2,2 mln zł), 

stanowiąca zaplecze aparaturowe dla laboratoriów prowadzonych na trzecim roku 

studiów chemii I stopnia dla wszystkich modułów kształcenia oraz na pracowniach 

specjalistycznych II stopnia studiów, a tym samym, dająca możliwość optymalnego 

wykorzystania najnowocześniejszej aparatury naukowej przez studentów 

samodzielnie wykonujących zaawansowane pomiary;  

 udział w międzynarodowym węźle wiedzy „Knowledge & Innovation Community 

(KIC) InnoEnergy” w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego; od roku 

2010 Wydział Chemii uczestniczy w międzynarodowym węźle wiedzy KIC 

InnoEnergy będąc zaangażowanym w realizację dwóch projektów tematycznych: 

Multi-fuel Energy Generation for Sustainable and Efficient Use of Coal oraz New 

Materials for Energy Systems. Działalność Konsorcjum ma charakter innowacyjny, 

zorientowany na współpracę z partnerami przemysłowymi (Tauron, Rafako, EDF  

i in.); 

 uzyskanie dwóch prestiżowych projektów Ideas Plus (2011 - dr hab. Sz. Zapotoczny, 

„Nanostrukturalne układy polimerowe do konwersji energii słonecznej”, 2012 -  

dr hab. W. Macyk, „Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię 

powierzchni naświetlanych półprzewodników”)  

 projekty wspierające rozwój międzynarodowych i interdyscyplinarnych badań 

prowadzonych przez młodą kadrę naukową: m.in. 4 programy TEAM FNP  

(20 doktorantów, 4 „post-doc”), 19 projektów realizowanych w ramach 

Międzynarodowych Projektów Doktoranckich finansowanych przez FNP;  

10 projektów w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki 

molekularne dla medycyny” (POKL); kilkadziesiąt staży zagranicznych doktorantów  

i młodych pracowników naukowych Wydziału realizowanych w ramach projektu 

„Society-Environment-Technology” (POKL) 

 wprowadzenie dodatkowego, motywacyjnego systemu stypendialnego dla 

studentów I i II stopnia, ze środków Krakowskiego Konsorcjum Naukowego  

im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość" (program 

stypendialne KNOW IUVENES oraz KNOW).  

 organizacja imprez popularyzujących naukę na dużą skalę: z inicjatywy Wydziału w 

r. 2011 zostało powołane Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików, propagujące 

chemię wśród uczniów szkół średnich. W ramach Forum młodzież corocznie 

spotyka się z wybitnymi naukowcami i poznaje kolejne wiodące chemiczne ośrodki 
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naukowe w Polsce; Wydział Chemii UJ jest jednym z 7 europejskich centrów 

testowych EChemTest (jedynym w Polsce), m.in. prowadzących Europejski Konkurs 

EChemTest dla uczniów; Wydział corocznie przygotowywał spektakle teatralne 

popularyzujące chemię, badania naukowe oraz dokonania wybitnych polskich 

naukowców, które oglądało ok. 6000 widzów; w ramach współpracy  

z Uniwersytetem Dzieci prowadzono warsztaty, które objęły ok. 500 uczniów  

w wieku 7-9 lat; doktorantka Wydziału zwyciężyła w polskiej edycji konkursu dla 

popularyzatorów nauki Famelab oraz zajęła 2 miejsce w międzynarodowej edycji 

tego konkursu (Famelab International). 

 działania Wydziału Chemii UJ mające na celu ułatwienie startu zawodowego 

studentom, m.in. utworzenie Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ z doradcą 

zawodowym oraz prawnikiem; organizacja Giełdy prac dyplomowych - konferencji 

studenckiej, której głównym celem jest nawiązywanie ściślejszych kontaktów 

pomiędzy studentami a pracodawcami - gośćmi imprezy; Giełda prac dyplomowych 

stała się trwałym elementem pejzażu aktywności studenckiej wydziału Chemii UJ; 

nieobowiązkowe, płatne staże i praktyki studenckie oraz inne działania prowadzone 

w ramach projektu WIKING (Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na 

potrzeby gospodarki). 

 działania Wydziału Chemii implementujące oryginalny, kompleksowy system 

informatycznego wsparcia KRK (formularze i bazy danych do obsługi sylabusów, 

efektów kształcenia i metod ich weryfikacji, ankietowania koordynatorów kursów, 

itp.), obsługi toku studiów (EOKD – elektroniczny system obsługi kolejki do 

dziekanatu) oraz monitorowania aktywności naukowej pracowników i studentów 

Wydziału; 

 aktywna działalność przedstawicieli Wydziału Chemii UJ na forum europejskim,  

w szczególności poprzez ECTNA praktycznie od początku istnienia tej organizacji 

(opracowanie zasad i reguł akredytacji europejskich, rozwój EChemTest, centrum 

testowe EChemTest, aktywne uczestnictwo w pracach wielu grup roboczych 

projektów ECYN, ECTN2, ECTN3, ECTN4, ECTN5, EC2E2N, EC2E2N2) 

Unikalne cechy charakteryzujące program studiów realizowanych na Wydziale Chemii UJ 

 bardzo szeroka oferta paneli specjalizacyjnych (13 paneli) na studiach II stopnia, 

m.in. unikalna Chemia sądowa i konserwatorska (prowadzona m.in. we współpracy 

z Instytutem Ekspertyz Sądowych); 

 cztery moduły ukierunkowujące w programie studiów I stopnia (do wyboru: student 

wybiera dwa moduły); moduły skonstruowane są w taki sposób, aby każdy rozwijał 

umiejętności przydatne w realizacji programu odpowiednich paneli 

specjalizacyjnych na studiach II stopnia; 
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 aktualnie wszystkie prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) oparte są na 

badaniach naukowych wykonywanych przez studentów; wprowadzono 

ujednolicony format raportów z projektów licencjackich: forma publikacji naukowej;  

 międzynarodowe ścieżki kształcenia, we współpracy z innymi jednostkami 

europejskimi. W ramach panelu specjalizacyjnego Chemia Biologiczna, kierowanego 

przez prof. Grażynę Stochel, na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy 

Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Orleanie prowadzona jest polsko-

francuska ścieżka studiów. Absolwenci uzyskują dyplomy dwóch uczelni. Wydział 

Chemii w ramach konsorcjum 7 europejskich uczelni prowadzi również studia 

magisterskie Advanced Spectroscopy in Chemistry, które mają status programu 

ERASMUS MUNDUS. Ponadto, Wydział Chemii UJ jest sygnatariuszem umów 

dotyczących współpracy dydaktyczno-naukowej z Université Henri Poincaré, Nancy-

1 (Francja), Ecole Nationale Superieure des Mines (Francja) oraz The School of 

Renewable Energy Science (Islandia). Współpraca z tymi partnerami obejmuje 

wymianę studentów i kadry naukowej oraz realizowanie wspólnych prac 

badawczych z udziałem studentów II i III stopnia. W przypadku drugiego  

z prowadzonych na Wydziale Chemii kierunku studiów – Ochrony środowiska – na 

podstawie umowy z Cranfield University (Wielka Brytania) istnieje możliwość 

uzyskana dyplomów dwóch uczelni. 

 moduł samokształcenia EchemTest w programie studiów I stopnia; Wydział Chemii 

UJ jest pierwszą jednostką w Europie, która włączyła EChemTest jako obowiązkowy 

element programu studiów licencjackich; Podstawowym celem modułu 

samokształcenia EChemTest jest połączenie kompetencji merytorycznych 

(uzyskanych poprzez zaliczenie odpowiednich kursów w języku polskim) oraz 

kompetencji językowych studentów w zakresie terminologii chemicznej prowadzące 

do zaliczenia europejskiego testu kompetencji EChemTest w języku angielskim.  

W ramach modułu samokształcenia EChemTest wymagane jest zaliczenie dwóch 

spośród czterech testów na poziomie licencjatu (poziom 3): Analytical Chemistry, 

Inorganic Chemistry, Organic Chemistry lub Physical Chemistry. Informacje na temat 

struktury poszczególnych testów, zakresu merytorycznego oraz poziomu trudności 

pytań znajdują się pod podanymi studentom odnośnikami. Informacje na temat 

testu EChemTest można uzyskać na stronie: www.echemtest.org. Test można 

zdawać w trakcie semestru letniego w studenckiej pracowni komputerowej. Każdy  

z testów rozwiązuje się przez 60 minut. Dodatkowo, EChemTest stanowi 

wartościowy element weryfikacji osiągania efektów kształcenia przez studentów: 

należy szczególnie podkreślić, że wyniki poszczególnych testów EChemTest 

uzyskiwane przez studentów Wydziału Chemii UJ wykazują bardzo dobrą korelację z 

ocenami uzyskanymi przez nich wcześniej z egzaminów z danego przedmiotu.  

 szeroka oferta kursów w języku angielskim na studiach I i II stopnia: na Wydziale 

Chemii UJ przyjęto zasadę, że wszystkie zajęcia nieobowiązkowe prowadzone mogą 



53 
 

być w języku angielskim, np. na wniosek studentów lub w przypadku uczestnictwa 

studentów zagranicznych. W przypadku zajęć obowiązkowych wymagana jest zgoda 

studentów, wówczas tworzona jest osobna grupa, dla której zajęcia prowadzone są 

w języku angielskim. Ponadto, zajęcia w języku angielskim prowadzone są przez 

wykładowców zagranicznych, w ramach profesury gościnnej, czy programu wizyt 

wybitnych specjalistów finansowanego z funduszy KNOW, wymiany w ramach 

programu Erasmus, lub międzynarodowych ścieżek kształcenia.  

 zgodnie z regulacjami obowiązującymi w UJ, każdy student studiów II stopnia 

zobowiązany jest do zaliczenia co najmniej jednego kursu w języku angielskim 

(innego niż lektorat) w wymiarze co najmniej 30 godzin, zakończonego egzaminem. 

 

Najsłabsze strony Wydziału 

Wydział Chemii UJ, podobnie jak wszystkie inne wydziały przyrodnicze w polskich 

uniwersytetach, boryka się z trudnościami wynikającymi z niedostatecznego finansowania z 

środków budżetowych państwa, w szczególności działalności dydaktycznej. Trudności te 

związane są zwłaszcza z degradacją istniejącej infrastruktury dydaktycznej oraz 

dekapitalizacją budynku Wydziału Chemii. Problem ten zostanie radykalnie rozwiązany wraz 

z planowaną budową nowego budynku na III Kampusie UJ. 

 

Plany Wydziału na najbliższą przyszłość 

 reorganizacja strukturalna zespołów naukowych, mająca na celu lepszą koordynację 

badań naukowych prowadzonych na Wydziale i zwiększenie ich efektywności, 

 organizacja Wydziału Chemii w nowym budynku, którego budowę rozpoczęto na 

terenie nowego Campusu Uniwersyteckiego a jego zasiedlenie planowane jest na 

rok akademicki 2015-2016  

 doskonalenie systemu motywacyjnego mającego na celu prowadzenie efektywnych, 

skoordynowanych badań na coraz wyższym poziomie naukowym, 

 zwiększenie udziału w VII Programie Ramowym oraz innych programach 

międzynarodowych, a także współpracy z przemysłem, 

 dalsza modernizacja i rozwój infrastruktury badawczej, 

 intensyfikacja działań, które umożliwią utrzymanie wysokiego naboru na studia 

chemiczne pomimo negatywnych efektów niżu demograficznego i zmniejszającego 

się zainteresowania naukami ścisłymi, 

 uruchomienie (wspólnie z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) studiów  

I i II stopnia na kierunku Biochemia; 

 doskonalenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 



54 
 

Tabela nr 2 Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej  

Lp 

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

1 
koncepcja rozwoju 

kierunku 

+     

2 

cele i efekty 

kształcenia  

oraz system 

 ich weryfikacji 

+     

3 program studiów +     

4 zasoby kadrowe +     

5 
infrastruktura 

dydaktyczna 

+     

6 
prowadzenie badań 

naukowych3 

+     

7 

system wsparcia 

studentów w 

procesie uczenia się 

+     

8 
wewnętrzny system 

zapewnienia jakości 

+     

                                                           

3 Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich.  
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Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego kierunku 
w wizytowanej jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wskazanie 
obszarów nie budzących zastrzeżeń, w których wewnętrzny system zapewnienia jakości 
kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów wymagających podjęcia określonych 
działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji zawartych w  raporcie, zawierać 
zalecenia). 

Uniwersytet Jagielloński 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. 

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, choć obserwuje się spadkowe zainteresowanie studentów wymianą w ramach 

programów typu Erasmus. Dobre wykorzystanie funduszy z programów UE może wzmocnić 

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. 


