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Załącznik nr 1 
                                                                                                                           do Uchwały Nr 
                                                                                          Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

                                                                                                                                            z dnia    
            

dokonanej w dniach 8-9.12.2015 r. na kierunku Chemia, prowadzonym  w ramach obszaru 

nauk ścisłych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, realizowanych  w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez zespół oceniający Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 

 

przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Diks, członek PKA  

 

członkowie: 

1. prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, ekspert PKA 

2. prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, ekspert PKA 

3. mgr Łukasz Wyszyński, ekspert PKA ds. WSZJK 

4. Karolina Bobusia, ekspert PKA ds.  tudenckich   przedstawiciel Parlamentu 

 tudentów  P 

 

 

INFORMACJA O WIZYTACJI I JEJ PRZEBIEGU 

 
Ocena jakości kształcenia na kierunku   emia prowadzonym na  ydziale   emii 

 niwersytetu im  Adama  ickiewicza w Poznaniu została przeprowadzona z inicjatywy 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w ramac   armono ramu prac określonyc   przez Komisj  

na rok akademicki 2015/2016. Ocena tego kierunku studiów odbyła si  po raz dru i  Pierwsza 

ocena została dokonana w roku 2010 i zakończyła wynikiem pozytywnym  

 

 izytacja została przy otowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą  procedurą   aport 

Zespołu Oceniające o został opracowany na podstawie przedło one o przez  czelnią raportu 

samooceny oraz przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji  spotkań  i rozmów 

przeprowadzonyc  z władzami  czelni i  ydziału  pracownikami i studentami oceniane o 

kierunku   ospitacji zaj     prze lądu in rastruktury dydaktycznej oraz oceny wybranych prac 

dyplomowych i etapowych. 

 

 
                                                                                                                                     WZÓ  

RAPORT Z WIZYTACJI                   

(ocena programowa – profil ogólnoakademicki) 
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Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1  a szcze ółowy  armono ram 

przeprowadzonej wizytacji  uwz l dniający podział zadań pomi dzy członków zespołu 

oceniające o  w Załączniku nr 2. 

 

 

OCENA  PEŁNIENIA K YTE IÓW OCENY 

P OG AMOWEJ DLA KIE UNKÓW  TUDIÓW  

O P OFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

 
 

 

Kryterium oceny 
Ocena końcowa spełnienia kryterium 

wyróżniająco 
w 

pełni 
znacząco częściowo niedostatecznie 

1. Jednostka sformułowała koncepcję 

kształcenia i realizuje na ocenianym 

kierunku studiów program kształcenia 

umożliwiający osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia 

 
X 

    

2. Liczba i jakość kadry naukowo-

dydaktycznej oraz prowadzone  

w jednostce badania naukowe
1
 

zapewniają realizację programu 

kształcenia na ocenianym kierunku 

oraz osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia 

X  

   

3. Współpraca z otoczeniem 

społecznym, gospodarczym lub 

kulturalnym w procesie kształcenia 
 X 

   

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą 

dydaktyczną i naukową umożliwiającą 

realizację programu kształcenia  

o profilu ogólnoakademickim  

i osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia,  

oraz prowadzenie badań naukowych 

X  

   

5. Jednostka zapewnia studentom 

wsparcie w procesie uczenia się, 

prowadzenia badań i wchodzenia na 

rynek pracy 

  
X 

   

6. W jednostce działa skuteczny 

wewnętrzny system zapewniania 
 
 

    

                                                             
1
 Określenia: obszar wiedzy  dziedzina nauki i dyscyplina naukowa  dorobek naukowy  osią ni cia naukowe  
stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki  dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne  

dorobek artystyczny  osią ni cia artystyczne oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki  
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jakości kształcenia zorientowany na 

ocenę realizacji efektów kształcenia  

i doskonalenia programu kształcenia 

oraz podniesienie jakości na 

ocenianym kierunku studiów 

X 

 

 
Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen, raport powinien zostać 

uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z kryteriów, w obrębie którego ocena została zmieniona, 

wskazać dokumenty, przedstawić dodatkowe informacje i syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które 

spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w tabeli nr 1. 

Max. 1800 znaków (ze spacjami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 1 

 

Kryterium  

 

Ocena końcowa spełnienia kryterium 

Wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Uwaga: nale y 

wymieni  tylko te 

kryteria, w odniesieniu 

do któryc  nastąpiła 

zmiana oceny  

 

 

    

 

 

1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów 

program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia – ocena 

wyróżniająca. 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 1: Jednostka posiada bardzo dobrze 

przemyślaną koncepcję kształcenia, łączącą prowadzone badania na poziomie 

międzynarodowym z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Przyjęta koncepcja 

pozwala na indywidualizację procesu kształcenia i umożliwia rozwój studenta zgodnie z jego 

zainteresowaniami (badania, praca w firmie lub w szkole). Na wyróżnienie zasługują warunki 

realizacji przyjętej koncepcji kształcenia: dostępność znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej 

oraz infrastruktura badawcza i dydaktyczna.  tudenci mają możliwość zdobywania wiedzy i 
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kształtowania swoich umiejętności w środowisku międzynarodowym poprzez udział w zajęciach 

prowadzonych w językach obcych, także przez obcokrajowców, oraz praktykach 

międzynarodowych. Dobrze dobrane zasady rekrutacji są gwarancją pozyskiwania studentów 

zainteresowanych studiowaniem chemii. Na wyróżnienie zasługują działania Jednostki 

odnoszące się do procesu weryfikacji osiągania przyjętych efektów kształcenia. Opracowano i 

wdrożono zestaw dobrych praktyk w tym zakresie, które mogą być wzorem dla innych.  

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 1: Jednostka w sposób ciągły i przemyślany monitoruje 

proces kształcenia, tak więc żadne zalecenia w tym zakresie nie są potrzebne. 

1.1 Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest z odna z misją i strate ią rozwoju 

uczelni  odpowiada celom określonym w strate ii jednostki oraz w polityce zapewnienia jakości   

a tak e uwz l dnia wzorce i doświadczenia krajowe i mi dzynarodowe właściwe dla dane o zakresu 

kształcenia * 

Koncepcja kształcenia na kierunku   emia na  ydziale   emii  niwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, opracowana przez Komisj   ozwoju  ydziału   emii  jest z odna 

zarówno z  isją i  Strate ią  ozwoju  A  na lata 2009-2019 

(https://amu.edu.pl/_data/assets/pdf_file/0004/29227/strategia.pdfpl/uczelnia), jak i   Strate ią 

 ydziału   emii (https://chemia.amu.edu.pl/glowna/wchem/strategia). Dokumenty te 

określają misj  oraz cele kierunkowe  niwersytetu i  ydziału  w obszarac  nauki  

kształcenia  zarządzania  współpracy z otoczeniem  ospodarczym i instytucjami 

samorządowymi  Głównym celem strategicznym Uniwersytetu i ocenianej Jednostki jest 

„najwy sza jakoś  badań naukowyc  i kształcenia”  

Najwa niejsze dłu o alowe cele programowe Wydziału   emii  A   z odne z celami 

Uniwersytetu, to:   

1  prowadzenie badań naukowyc  z wykorzystaniem najnowocześniejsze o warsztatu 

badawczego  w celu tworzenia post pu naukowe o i kształcenie wysoko 

wykwali ikowanej kadry poprzez systematyczne modernizowanie pro ramów kształcenia 

oraz   armonijne łączenie na ró nyc  poziomac  kształcenia  powszec ności i masowości 

z elitarnością, 

2  inte racja społeczności akademickiej wokół rozwiązywania problemów badawczych i 

procesu kształcenia  

3. otwarta i szeroka współpraca poprzez inspirowanie i odpowiadanie na potrzeby 

społeczno- ospodarcze środowiska  

4. pro esjonalne zarządzanie poprzez tworzenie przyjaznych i efektywnych relacji 

wewn trznyc  oraz zewn trznyc   

Strate ia  ydziału   emii  A  uwz l dnia cele wskazane w Strate ii  ozwoju Nauki i 

Szkolnictwa Wy sze o w Polsce i jest zgodna z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz z 

zaleceniami dotyczącyc  Europejskie o Obszaru Szkolnictwa  y sze o (EOS ) i Procesu 

Bolońskie o    

Od 2008 r   ydział   emii jest współor anizatorem mi dzynarodowyc  studiów 

magisterskich  w zakresie chemii fizycznej (Surface- Elektro-, Radio- and Photo-Chemistry – 

SERP-Chem). Potwierdzeniem słuszności przyj tyc  rozwiązań na Wydziale Chemii jest 

przyznanie  ydziałowi rozpoznawalnyc  w całej Europie znaków jakości kształcenia w 

zakresie chemii – Chemistry Eurobachelor i Euromaster. 

Opisana koncepcja kształcenia została wypracowana w dyskusji z całą społecznością 
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akademicką oraz uwz l dnienia doświadczenia wynikającyc  z prowadzenia studiów 

an loj zycznyc  wspólnie z Paris- Sud Univ., Univ. of Porto i Univ. of Genoa i we 

współpracy z otoczeniem  ospodarczym 

Przyj ta koncepcja kształcenia jest  ł boko przemyślana  uwz l dnia zasoby Jednostki i jej 

pozycj  na krajowym i mi dzynarodowym obszarze naukowo-dydaktycznym oraz 

wyma ania szybko zmieniające o si  otoczenia społeczno-gospodarczego. Koncepcja jest 

pełna i obejmuje kształcenie na ka dym poziomie (I  II i III)  Przyj te rozwiązania nale y 

oceni  jako wyróżniające. 

1.2 Plany rozwoju kierunku uwz l dniają tendencje zmian zac odzącyc  w dziedzinac  nauki  

i dyscyplinac  naukowyc   z któryc  kierunek si  wywodzi  oraz są zorientowane na potrzeby 

otoczenia społeczne o   ospodarcze o lub kulturalne o  w tym w szcze ólności rynku pracy  

 ydział   emii opracował dłu o alowy pro ram stworzenia  wa ne o w Europie ośrodka 

kształcenia c emiczne o poprzez  cią łe rozszerzanie  o erty dydaktycznej spójnej z  

zainteresowaniami badawczymi pracowników i potrzebami rynku pracy, w tym równie  w 

j zyku an ielskim.   swoic  planac  w pełni uwz l dnia si  potencjał  ydziału  na który 

składają si  znakomita kadra naukowo-dydaktyczna  która swoimi zainteresowaniami 

naukowymi pokrywa szerokie obszary chemii oraz nowoczesna infrastruktura badawcza i 

dydaktyczna   ydział o eruje 10 atrakcyjnyc  specjalności na studiac  I stopnia i 7 na 

studiach II stopnia.  

 ydział stale aktualizuje o ert   dydaktyczną    roku akademickim 2014/2015 wprowadził  

specjalnoś    emia sądowa na I stopniu studiów i specjalnoś  an ielskoj zyczną General 

Chemistry na II stopniu.  

 

E ektem cią łej dyskusji dotyczącej rozwoju kierunku na  ydziale jest zaproponowana 

zmiana  ilozo ii kształcenia  jaką od roku 2016/2017 proponuje swoim studentom  ydział 

Chemii  która ka demu studentowi zao eruje indywidualny pro ram studiów. Jest to drugie 

takie rozwiązanie w E    

 

Nale y bardzo wysoko oceni  monitorowanie kształcenia na  ydziale i podejmowanie 

przemyślanyc  zmian   ydział wyróżnia si  w mądrym planowaniu rozwoju prowadzonego 

kierunku studiów  w szcze ólności dą ąc do pełnej indywidualizacji kształcenia . 
1.3 Jednostka przyporządkowała oceniany kierunek studiów do obszaru/obszarów kształcenia oraz 

wskazała dziedzin /dziedziny nauki oraz dyscyplin /dyscypliny naukowe  do któryc  odnoszą si  

e ekty kształcenia dla oceniane o kierunku. 

Jednostka  prowadzi studia I i II stopnia   o pro ilu o ólnoakademickim  nale ące do obszaru 

nauk ścisłyc  oraz dziedziny nauk c emicznyc  i dyscypliny c emia  E ekty kształcenia w 

pełni są z odne z tym przyporządkowaniem  Na poziomie studiów I stopnia   ydział o eruje 

10 specjalności (Analityka c emiczna  Chemia biologiczna, Chemia kosmetyczna, Chemia 

materiałowa    emia o ólna    emia środowiska    emia z zastosowaniami in ormatyki  

Chemia i przyroda –  pedagogiczne studia dwuprzedmiotowe    emia sądowa  Synteza i 

analiza chemiczna), a  na studiach II stopnia - 7 specjalności (Chemia biologiczna, Chemia 

kosmetyczna    emia materiałowa    emia o ólna i jej an ielskoj zyczny odpowiednik 

General Chemistry    emia materiałowa  Chemia z zastosowaniami informatyki, Chemia 

środowiska). 

 

Podj te decyzje nale y oceni  jako w pełni z odne z potencjałem naukowo-dydaktycznym 

jednostki. 
1 4  E ekty kształcenia zakładane dla oceniane o kierunku studiów są spójne z wybranymi e ektami 

kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia  poziomu i pro ilu o ólnoakademickie o  do 
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które o/któryc  kierunek ten został przyporządkowany  określonymi w Krajowych Ramach 

Kwali ikacji dla Szkolnictwa  y sze o  s ormułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na 

stworzenie systemu ic  wery ikacji    przypadku kierunków studiów  o któryc  mowa w art  9b  oraz 

kształcenia przy otowujące o do wykonywania zawodu nauczyciela  o którym mowa w art  9c ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz     z 2012 r  poz  572  z późn  zm )  

e ekty kształcenia są tak e z odne ze standardami kształcenia określonymi w przepisac  wydanyc  na 

podstawie wymienionyc  artykułów ustawy  E ekty kształcenia zakładane dla oceniane o kierunku 

studiów  uwz l dniają w szcze ólności zdobywanie przez studentów po ł bionej wiedzy  

umiej tności badawczyc  i kompetencji społecznyc  niezb dnyc  w działalności badawczej  na rynku 

pracy, oraz w dalszej edukacji.* 

Podstawą  opracowania e ektów  kształcenia przez  ydział   emii  A  dla studiów I i II 

stopnia był raport samooceny z 2010 roku, przygotowany na potrzeby oceny PKA, oraz 

zalecenia wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji. E ekty kształcenia dla ocenianego 

kierunku są podane w załączniku nr 2 do  c wały Senatu  A  nr 332/2011/2012 i w pełni 

wpisują si  w nową misj   A  oraz  ydziału   emii  Kierunkowe e ekty kształcenia 

uwz l dniają szybkie zmiany na rynku pracy, zmieniającą si  sytuacj  społeczno-

 ospodarczą oraz dynamiczny rozwój samej c emii. Kierunkowe e ekty kształcenia dla 

studiów I i II stopnia wyraźnie ró nicują oba stopnie  Studia II stopnia wyma ają znaczące o 

po ł bienia wiedzy i umiej tności z uwz l dnieniem najnowszyc  osią ni   naukowyc  i 

tec nolo icznyc  w obszarze c emii  Pełny  ustrukturyzowany opis e ektów kształcenia 

mo na znaleź  w znakomicie przy otowanym portalu wydziałowym SylabusPlus  

 

Dla studiów I stopnia określono w sumie 52 e ekty kształcenia (wiedza – 19  umiej tności – 

27 i kompetencje społeczne – 6)  natomiast dla studiów II stopnia określono w sumie 38 

e ektów kształcenia (wiedza – 12  umiej tności – 19  i kompetencje społeczne – 7).  Efekty 

kierunkowe są s ormułowane w sposób jednoznaczny  który umo liwia wery ikacj  ich 

osią ania w pełni za pomocą metod określonyc  w kartac  przedmiotów  E ekty 

przedmiotowe są określone w sposób bezpośrednio nawiązujący do treści merytorycznyc  

przedmiotu oraz zało onyc  celów poznawczyc  i wyc owawczyc . 

 

E ekty w zakresie kształcenia nauczycieli c emii uwz l dniają przy otowanie do zawodu 

nauczyciela. 

 

Szcze ółowe pro ramy studiów  z podziałem na  studia I i II stopnia, dost pne są na stronac  

internetowyc   ydziału   emii  A  

 (https://chemia.amu.edu.pl/student/student/studia.../program-studiow), natomiast w serwisie 

USOSweb (https://www.usosweb.uam.pl) podane są pełne in ormacje o poszcze ólnyc  

przedmiotach. Sylabusy dla poszcze ólnyc  przedmiotów zawierają cele kształcenia  

przedmiotowe e ekty kształcenia i ic  odniesienie do e ektów kierunkowyc   metody 

wery ikacji osią ni cia zamierzonyc  przedmiotowyc  e ektów kształcenia   ormy i metody 

kształcenia   ormy i metody zaliczania przedmiotu oraz nakład pracy studenta wyra ony w 

punktach ECTS. Efekty kształcenia do uzyskania na obu stopniac , w odniesieniu do wiedzy, 

umiej tności i kompetencji społecznyc , podane są dla poszcze ólnyc  modułów - wspólnyc  

dla wszystkic  specjalności  przynale nyc  do danej specjalności i  rupującyc  przedmioty 

do wyboru. 

 

Z punktu widzenia studentów obecnyc  na spotkaniu z Zespołem Oceniającym  modułowe 

e ekty kształcenia są s ormułowane w sposób zrozumiały  Studenci są świadomi  co daje im 

udział w zaj ciac   Przedstawiane studentom podczas spotkania z Zespołem Oceniającym 

przykładowe treści kształcenia oraz warunki zaliczania przedmiotów są dla nic  zrozumiałe i 

nie budzą ic  wątpliwości  Studenci ocenili   e przedmiotowe e ekty kształcenia opisane w 
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pro ramie studiów są właściwe s ormułowane i sprawdzalne  W opinii studentów e ekty 

kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów  uwz l dniają w szcze ólności 

zdobywanie przez studentów po ł bionej wiedzy  umiej tności badawczyc  i kompetencji 

społecznyc  niezb dnyc  na rynku pracy oraz w dalszej edukacji  

 

Na podstawie szcze ółowej analizy  Zespół Oceniający stwierdza   e kierunkowe i obszarowe 

e ekty kształcenia na obu stopniac  są spójne i dopasowane do pro ilu kształcenia  Zostały 

opracowane tak  aby zapewni  równowa   pomi dzy ró nymi celami kształcenia  zarówno 

przy otowa  do pracy zawodowej  w tym pracy badawczej  jak i przy otowa  do pełnienia 

aktywnej roli w społeczeństwie oraz rozwoju osobowe o. Efekty i zweryfikowany program 

kształcenia  odzwierciedlają oczekiwania i mo liwości studentów  podmiotów społeczno-

gospodarczych oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Pomimo licznyc  specjalności  pro ram 

studiów  warantuje osią ni cie wszystkic  e ektów kształcenia na ka dej z nic    Przyj te 

rozwiązania nale y oceni  w pełni.  
1 5 Pro ram studiów dla oceniane o kierunku oraz or anizacja i realizacja procesu kształcenia  

umo liwiają studentom osią ni cie wszystkic  zakładanyc  e ektów kształcenia oraz uzyskanie 

kwali ikacji o poziomie odpowiadającym poziomowi kształcenia określonemu dla oceniane o 

kierunku o profilu o ólnoakademickim * 

1.5.1.   przypadku kierunków studiów  o któryc  mowa w art  9b  oraz kształcenia 

przy otowujące o do wykonywania zawodu nauczyciela  o którym mowa w art  9c 

ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym  pro ram studiów dostosowany jest do warunków 

określonyc  w standardac  zawartyc  w przepisac  wydanyc  na podstawie 

wymienionyc  artykułów ustawy  

1.5.2. Dobór treści pro ramowyc  na ocenianym kierunku jest z odny z zakładanymi e ektami 

kształcenia oraz uwz l dnia w szcze ólności aktualny stan wiedzy związanej z zakresem 

ocenianego kierunku.* 

1.5.3. Stosowane metody kształcenia uwz l dniają samodzielne uczenie si  studentów  

aktywizujące  ormy pracy ze studentami oraz umo liwiają studentom osią ni cie 

zakładanyc  e ektów kształcenia  w tym w szcze ólności w przypadku studentów studiów 

pierwszego stopnia - co najmniej przy otowanie do prowadzenia badań  obejmujące 

podstawowe umiej tności badawcze  takie jak:  ormułowanie i analiza problemów 

badawczyc   dobór metod i narz dzi badawczyc   opracowanie i prezentacja wyników 

badań  zaś studentom studiów dru ie o stopnia lub jednolityc  studiów ma isterskic  – 

udział w prowadzeniu badań w warunkac  właściwyc  dla zakresu działalności badawczej 

związanej z ocenianym kierunkiem  w sposób umo liwiający bezpośrednie wykonywanie 

prac badawczyc  przez studentów * 

1.5.4.  zas trwania kształcenia umo liwia realizacj  treści pro ramowyc  i dostosowany jest do 

e ektów kształcenia określonyc  dla oceniane o kierunku studiów  przy uwz l dnieniu 

nakładu pracy studentów mierzone o liczbą punktów ECTS. 

1.5.5. Punktacja E TS jest z odna z wyma aniami określonymi w obowiązującyc  przepisac  

prawa  w szcze ólności uwz l dnia przypisanie modułom zaj   powiązanyc   

z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki 

związanej/związanyc  z ocenianym kierunkiem wi cej ni  50% o ólnej liczby punktów 

ECTS.* 

1.5.6. Jednostka powinna zapewni  studentowi elastycznoś  w doborze modułów kształcenia  

w wymiarze nie mniejszym ni  30% liczby punktów E TS wyma anej do osią ni cia 

kwali ikacji odpowiadającyc  poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku  o ile 

odr bne przepisy nie stanowią inaczej * 

1.5.7. Dobór  orm zaj   dydaktycznyc  na ocenianym kierunku  ic  or anizacja  w tym 

liczebnoś   rup na poszcze ólnyc  zaj ciac   a tak e proporcje liczby  odzin ró nyc  

form zaj   umo liwiają studentom osią ni cie zakładanyc  e ektów kształcenia   

w szcze ólności w zakresie po ł bionej wiedzy  umiej tności prowadzenia badań oraz 

kompetencji społecznyc  niezb dnyc  w działalności badawczej  Prowadzenie zaj    
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z wykorzystaniem metod i tec nik kształcenia na odle łoś  spełnia warunki określone 

przepisami prawa.* 

1.5.8.   przypadku   dy w pro ramie studiów na ocenianym kierunku zostały uwz l dnione 

praktyki zawodowe  jednostka określa e ekty kształcenia i metody ic  wery ikacji  oraz 

zapewnia właściwą or anizacj  praktyk  w tym w szcze ólności dobór instytucji  

o zakresie działalności odpowiednim do celów i e ektów kształcenia zakładanyc  dla 

oceniane o kierunku oraz liczb  miejsc odbywania praktyk dostosowaną do liczby 

studentów kierunku. 

1.5.9. Pro ram studiów sprzyja umi dzynarodowieniu procesu kształcenia  np  poprzez 

realizacj  pro ramu kształcenia w j zykac  obcyc   prowadzenie zaj   w j zykac  

obcych, o ert  kształcenia dla studentów za ranicznyc   a tak e prowadzenie studiów 

wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi. 

 ydział   emii  A   na specjalności   emia i przyroda na I stopniu prowadzi studia 

nauczycielskie  Zespół Oceniający po zapoznaniu si  z pro ramem stwierdza   e jest on 

z odny ze standardami kształcenia dla nauczycieli ( ozporządzenie  NiS  z 12 01 2012)  

Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowyc  student nabywa umiej tności nauczania 

przyrody w szkole podstawowej oraz zdobywa  doświadczenie praktyczne, odbywając w 

czasie studiów obowiązkowe praktyki dydaktyczne. Z kolei studenci wszystkich specjalności  

po ukończeniu  odułu edukacyjne o  które o pro ram jest równie  z odny z w/w 

rozporządzeniem  nabywają uprawnienia do nauczania c emii w  imnazjac  i szkołac  

ponadgimnazjalnych. Wymagane w rozporządzenia przy otowanie psyc olo iczne i 

peda o iczne studenci uzyskują  w  niwersyteckim  entrum Koordynacyjno-Programowym 

 A   Inte ralną cz ścią studiów  na specjalności   emia i przyroda oraz studiów na innych 

specjalnościac   ale powiązanyc  z blokiem pedagogicznym, są praktyki zawodowe   

realizowane w cią u roku szkolne o ( ospitacje zaj   oraz ośmioty odniowe praktyki 

pedagogiczne)  Oceny e ektów kształcenia i ic  wery ikacj  przeprowadza ka dorazowo 

zespół kierowany przez doświadczone o dydaktyka o uznanyc  mi dzynarodowo 

osią ni ciac  dydaktycznyc    arto podkreśli    e wnioski z oceny przebie u praktyk 

zawodowyc  stanowią baz  do  wiczeń z zakresu przedmiotów z modułów dydaktycznyc . 

 

Dobór treści pro ramowyc  na ocenianym kierunku jest w pełni przemyślany i świadczy o 

sile merytorycznej Jednostki  Treści pro ramowe są nie tylko z odne z zakładanym e ektami 

kształcenia  uwz l dniają najnowsze osią ni cia z zakresu oceniane o kierunku  ale te  

umo liwiają kształcenie c emików na najwy szym, mi dzynarodowym poziomie   

 

Punkty ECTS przypisane poszcze ólnym przedmiotom/modułom nie budzą zastrze eń  a co 

wa ne  ic  wartości zostały ustalone przy współpracy z samorządem studenckim na 

podstawie ankiet i są corocznie analizowane i aktualizowane przez  ydziałową Komisj  ds  

Jakości Kształcenia  Przykładem analizy nakładu pracy studentów w celu osią ni cia 

zało onyc  e ektów i podj cie odpowiednic  kroków zaradczyc   mo e by  wprowadzenie 

 wiczeń do przedmiotu  hemia organiczna, po z łoszeniu przez studentów problemów z 

przyswojeniem materiału tylko na podstawie  wykładów  Pozytywnym działaniem przy 

ustalaniu punktacji E TS jest powiązanie kształcenia  z prowadzonymi na  ydziale 

badaniami naukowymi  Dowodem na to mo ą by  przykładowe prace naukowe  z którymi 

zapoznał si   Zespól Oceniający  opublikowane w mi dzynarodowyc  czasopismac   ze 

współautorstwem studentów  studiów II stopnia( M. Biesiada w Dalton Trans, 2014,43, 4790, 

I  Grzelak  K   iśniewska w Toxicol. Lett., 2015, 232, 193 i J. Kaniowska w J. Fluor. Chem., 

2015, http://dx.doi.org/10.1016). 

Formy zaj   dydaktycznyc  na Wydziale Chemii UAM są typowe dla kierunku c emia: 

http://dx.doi.org/10.1016
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wykłady  laboratoria  proseminaria   wiczenia rac unkowe i  wiczenia terenowe  Analiza 

sylabusów poszcze ólnyc  przedmiotów wskazuje   e  ydział kładzie du y nacisk na 

umo liwienie studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny  Do te o słu ą 

liczne laboratoria  któryc  udział w pro ramie studiów jest ponad trzydziestoprocentowy  

Aby osią ną  zakładane e ekty kształcenia  liczebnoś   rup  wiczeniowyc  dostosowana jest 

do specy iki zaj   ( rupy laboratoryjne liczą 8-10 osób  a  rupy konwersatoryjne i 

seminaryjne nie przekraczają 25 osób)  Zespół Oceniający  ospitując wybrane zaj cia 

stwierdził   e niektóre zaj cia laboratoryjne były realizowane nawet w mniej licznych 

grupach. Rozmowa ze studentami podczas hospitacji zaj   laboratoryjnyc  wykazała ic  

znakomite przy otowanie do zaj   i pełne rozumienie istoty wykonywanyc  doświadczeń. 

Podkreśli  nale y dost pnoś  dla studentów ró norodnej i nowoczesnej aparatury 

laboratoryjnej  jak znajomoś  przez studentów przepisów BHP    

Na  ydziale   emii elastycznoś  w doborze modułów kształcenia w wymiarze nie 

mniejszym ni  30% liczby punktów E TS wyma anej do osią ni cia kwali ikacji 

odpowiadającyc  poziomowi kształcenia została zatwierdzona  c wałą  ady  ydziału w 

dniu 15 czerwca 2012 roku. Obecnie z grupy przedmiotów do wyboru studenci  I stopnia 

wybierają moduły  w zale ności od specjalności  w przedziale od 55 do 61 E TS, co spełnia 

wymó  30% punktów E TS przypisanyc  zaj ciom do wyboru  Na II stopniu studiów,  dla 

ka dej specjalności oferowana jest dwukrotnie wi ksza liczba modułów do wyboru, ani eli 

jest to konieczne do wypełnienia minimum pro ramowe o (73-75 E TS przy całkowitej 

liczbie 120 E TS)  Standardem jest równie  mo liwoś  wyboru modułu realizowane o na 

innej specjalności, o ile jest to związane z indywidualnymi zainteresowaniami studenta. 

Kontrol  realizacji tyc  wymo ów prowadzi  ydziałowa Komisja ds  Jakości Kształcenia, 

jak i te  koordynatorzy specjalności  którzy pod koniec roku akademickie o z łaszają 

propozycje nowyc  modułów  poszerzającyc  ofert  dydaktyczną  Zmiany te bardzo cz sto są 

inspirowane przez samyc  studentów, a nowe moduły niejednokrotnie prowadzone są przez 

ekspertów spoza wydziału  

Elastycznoś  pro ramu kształcenia pozwala na wprowadzanie nowyc  modułów  ście ek 

kształcenia i specjalności  a od roku akademickiego 2016/2017 planowane jest wprowadzenie 

w pełni indywidualnego toku kształcenia  umo liwiające o wybór przez ka de o studenta 

własnej ście ki kształcenia  przy zac owaniu realizacji przedmiotów podstawowyc  w 

dotychczasowym wymiarze godzin, jednak z szerokim wachlarzem przedmiotów 

specjalnościowyc  do wyboru    opinii studentów mo liwoś  wyboru modułu kształcenia 

spełnia ic  oczekiwania w kontekście indywidualizacji procesu kształcenia z odnie z 

zainteresowaniami. 

 

Na uwa   zasłu uj  bo ata o erta praktyk ponadpro ramowyc   Studenci c emii mo ą 

wybiera  wśród ponad 60 miejsc  z którymi  czelnia posiada stałe porozumienie o 

współpracy  Studenci c  tnie korzystają z mo liwości odbycia ponadpro ramowyc  praktyk 

zawodowyc  oraz wyjazdu na praktyki w ramac  pro ramu Erasmus Plus i podkreślają   e 

uczestnictwo w nic  ułatwia osią ni cie zakładanyc  e ektów kształcenia  

 

 ydział ma znakomitą kadr  naukowo-dydaktyczną  o światowyc  osią ni ciac  

badawczyc   Zdecydowana wi kszoś  zaj   jest prowadzona przez aktywnyc  naukowo 
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pracowników  a zaj cia z poszcze ólnyc  przedmiotów prowadzą wykładowcy zajmujący si  

naukowo badaniami związanymi z nauczanymi treściami  Nale y podkreśli  ścisły związek 

tematyki prac dyplomowyc   zarówno licencjackic   a ju  w szcze ólności  ma isterskic   z 

prowadzonymi na  ydziale badaniami  Świadczą o tym publikacje studentów  

niejednokrotnie w czasopismac  o zasi  u mi dzynarodowym   

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym studenci pozytywnie ocenili pro ram studiów  

Studenci są świadomi  jaką wiedz   umiej tności i kompetencje społeczne powinni posiada  

po ukończeniu oceniane o kierunku i poziomu studiów  jak równie  aktualnyc  wyma ań i 

realiów rynku pracy oraz stanu wiedzy i światowyc  osią ni   w obszarze c emii  Studenci 

pozytywnie oceniają liczb   odzin przypisaną poszcze ólnym przedmiotom  or anizacj  

procesu kształcenia oraz  ormy prowadzenia zaj   (wykłady   wiczenia  laboratoria)  

Sekwencja przedmiotów jest spójna i poprawna  dzi ki czemu treści pro ramowe nie 

powtarzają si   a proces kształcenia jest płynny  Dobór treści kształcenia uznano za 

prawidłowy i spójny  pozwalający na osią anie określonyc  dla ka de o przedmiotu e ektów 

kształcenia   Stosowane metody kształcenia uwz l dniają samodzielne uczenie si  studentów  

aktywizujące  ormy pracy ze studentami, szcze ólnie poprzez  samodzielne wykonywanie 

zadań na zaj ciac  laboratoryjnyc   na któryc  dokonuje analizy i prezentacji uzyskanyc  

wyników  nabywając tym samym podstawowyc  umiej tności badawczyc . 

  ramac  umi dzynarodowienia procesu kształcenia, od roku akademickiego 2014/2015 

 ydział   emii realizuje dla studentów II stopnia zaj cia w j zyku an ielskim  na 

specjalności General   emistry   ealizacja tyc  zaj   przebie a w mniejszyc   rupac  

(decyzja rektora  A )  co ułatwia osią anie zakładanyc  e ektów kształcenia  Inną  ormą 

internacjonalizacji studiów na kierunku   emia  jest mo liwoś  uczestniczenia studentów w 

programach Erasmus i Erasmus Plus oraz prowadzenie  od 2008 roku  wspólnie z 

uniwersytetami z Porto  Genui i Pary a studiów Erasmus  undur  aster  ourse – Surface- 

Electro-, Radiation- and Photo-Chemistry (SERP-Chem). Studenci  ydziału   emii, z dobrą 

znajomością j zyka an ielskie o, mo ą bezpłatnie uczestniczy   w zaj ciac  or anizowanych 

w  niwersyteckim  entrum Edukacji  i dzynarodowej (A  -PIE Short Courses). 

  opinii studentów o erta nauki j zyków obcyc  oraz mo liwoś  uczestnictwa w zaj ciac  w 

j zyku an ielskim i wymianac  mi dzynarodowyc  pozytywnie wpływa na 

umi dzynarodowienie procesu kształcenia  

 

 easumując, Zespół Oceniający stwierdza   e opracowane przez  ydział pro ramy studiów 

na studiach I i II stopnia oraz przyj te sposoby ic  realizacji nale y uzna  za wyróżniające. 

Kształcenie na ocenianym kierunku jest ściśle związane z prowadzonymi w Jednostce 

badaniami  zaj cia prowadzą wykładowcy aktywni naukowo  o uznanym mi dzynarodowo 

dorobku badawczym  Pro ram studiów jest elastyczny i zapewnia indywidualizacj  procesu 

kształcenia  Liczne  ale dobrze pomyślane specjalności  odpowiadają zapotrzebowaniu 

otoczenia społeczno- ospodarcze o oraz zainteresowaniom studentów  zarówno tyc   którzy 

widzą swoją przyszłoś  w nauce  jak i tyc   którzy pra ną podją  prac  w  irmac  lub w 

szkole  Na wyró nienie zasłu ują mo liwości uczenia si  w środowisku mi dzynarodowym  

Studenci mo ą korzysta  z zaj   prowadzonyc  po an ielsku w Jednostce oraz bra  udział w 

zaj ciac  specjalistycznyc  o erowanyc  na poziomie całe o  niwersytetu  Niezwykle 
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wartościowa jest bo ata o erta praktyk ponadpro ramowyc   w tym praktyk 

mi dzynarodowyc   In rastruktura dydaktyczna i badawcza  małe liczebnie  rupy zaj ciowe 

sprzyjają osią aniu wszystkic  zaplanowanyc  e ektów kształcenia  

1.6 Polityka rekrutacyjna umo liwia właściwy dobór kandydatów  
1 6 1  Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podj cia 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów i poziomie kształcenia w jednostce oraz uwz l dniają 

zasad  zapewnienia im równyc  szans w podj ciu kształcenia na ocenianym kierunku   

1 6 2  Zasady  warunki i tryb potwierdzania e ektów uczenia si  na ocenianym kierunku 

umo liwiają identy ikacj  e ektów uczenia si  uzyskanyc  poza systemem studiów oraz ocen  ic  

adekwatności do e ektów kształcenia zało onyc  dla oceniane o kierunku studiów  * 

 

 ekrutacja odbywa si  na podstawie uc wał Senatu  Zasady i procedury rekrutacji określone 

w Uchwale nr 148/2013/2014 Senatu UAM  z dnia 21 maja 2014 r  obowiązywały w roku 

akademickim 2015/2016.  W kolejnej  uchwale Senatu, nr 149/2013/2014, podane są  zasady 

przyjmowania na studia laureatów i  inalistów olimpiad    post powaniu rekrutacyjnym na 

studia I stopnia dla osób, które zdawały egzamin maturalny, brane są pod uwa   wyniki z 

siedmiu przedmiotów   ynik końcowy  podawany w skali punktowej 0-100, obliczany jest 

jako suma wyników z wybranyc  przedmiotów zdawanyc  na e zaminie maturalnym, 

przemno onyc  przez wa i poszcze ólnyc  przedmiotów  w zale ności od poziomu 

(podstawowy lub rozszerzony)  Najwi ksze wartości przeliczników są dla c emii  i wynoszą  

odpowiednio 0.6 i 0,9.  Na studia II stopnia przyjmowane są osoby  które posiadają tytuł 

licencjata z obszaru c emii  Pod uwa   brana jest średnia ocen uzyskanyc  w trakcie studiów 

(maksymalnie 25 punktów) i rozmowa kwali ikacyjna (maksymalnie 25 punktów)  Z 

rozmowy tej zwolnieni są studenci  którzy zaliczyli jeden z podstawowyc  działów c emii 

(analityczna   izyczna  nieor aniczna i or aniczna)  uzyskując  w zale ności od przedmiotu  

od 8 do 14 punktów E TS    Kandydaci rejestrują si  elektronicznie po rozpocz ciu rekrutacji 

przez  czelnianą Komisj   ekrutacyjną    celu uzyskania jak najwi kszej liczby 

studiującyc   ydział prowadzi ró ne o typu kampanie promocyjne. Na szcze ólną uwa   

zasłu uje  projekt "Poczuj c emi  do c emii”  w ramac  które o  ydział or anizuje 

spotkania promocyjne w szkołac  oraz zaj cia laboratoryjne dla uczniów na  ydziale. 

Zdaniem  Zespołu Oceniające o zasady i procedury rekrutacji są przejrzyste i zapewniają 

odpowiedni dobór kandydatów oraz nie zawierają re ulacji dyskryminującyc  określonyc  

grup kandydatów  

Zasady rekrutacji przyj te przez  ydział nale y oceni  bardzo wysoko (wyróżniająco). 

 ec uje je dbałoś  o pozyskiwanie jak najlepszyc  kandydatów zainteresowanyc  

studiowaniem c emii  Na szcze ólnie wyró nienie zasłu ują wszelkie o akcje promocyjne 

prowadzone przez  ydział dla uczniów szkół średnic   a co jeszcze wa niejsze  

zaan a owanie pracowników ocenianej w Jednostki w kształtowanie pro ramów nauczania 

c emii w szkole  w kształcenie nauczycieli oraz promowane dobryc  wzorców i metod 

dydaktycznych. Zasady rekrutacji na studiac  II stopnia są  warancją   eby nie znalazły si  na 

nich osoby przypadkowe, nie przygotowane do studiowania chemii w oparciu o najnowsze 

osią ni cia naukowe  
1.7  System sprawdzania i oceniania umo liwia monitorowanie post pów w uczeniu si  oraz ocen  

stopnia osią ni cia przez studentów zakładanyc  e ektów kształcenia  * 

1 7 1  Stosowane metody sprawdzania i oceniania e ektów kształcenia są adekwatne do 

zakładanyc  e ektów kształcenia  wspoma ają studentów w procesie uczenia si   
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i umo liwiają skuteczne sprawdzenie i ocen  stopnia osią ni cia ka de o z zakładanyc  e ektów 

kształcenia  w tym w szcze ólności w zakresie po ł bionej wiedzy  umiej tności prowadzenia 

badań oraz kompetencji społecznyc  niezb dnyc  w działalności badawczej  na ka dym etapie 

procesu kształcenia  tak e na etapie przy otowywania pracy dyplomowej i przeprowadzania 

e zaminu dyplomowe o  oraz w odniesieniu do wszystkic  zaj    w tym zaj   z j zyków obcych. 

1 7 2  System sprawdzania i oceniania e ektów kształcenia jest przejrzysty  zapewnia rzetelnoś   

wiary odnoś  i porównywalnoś  wyników sprawdzania i oceniania  oraz umo liwia ocen  stopnia 

osią ni cia przez studentów zakładanyc  e ektów kształcenia. W przypadku prowadzenia 

kształcenia z wykorzystaniem metod i tec nik kształcenia na odle łoś  stosowane są metody 

wery ikacji i oceny e ektów kształcenia właściwe dla tej  ormy zaj  .* 

Stosowane metody sprawdzania i oceniania e ektów kształcenia oparte są na bie ącej ocenie 

osią anyc  przez studentów wyników w nauce  Podczas pierwszyc  zaj   nauczyciele 

akademiccy podają do wiadomości studentów treści sylabusów  które zawierają szcze ółowe 

in ormacje dotyczące prowadzonyc  zaj    w tym warunki i sposób kontroli wyników 

nauczania  Analiza własna Zespołu Oceniające o pozwala stwierdzi    e karty przedmiotu 

zawierają opis zakładanyc  e ektów kształcenia, jak równie  sposoby ic  wery ikacji  System 

obejmuje ró ne  ormy wery ikacji e ektów kształcenia, np. egzamin pisemny  

i ustny  obserwacja w trakcie  wiczeń/laboratoriów (ocena umiej tności i kompetencji 

społecznyc )  prezentacje  kolokwia  sprawdzian praktyczny, projekt badawczy, raport z 

 wiczeń  Studenci podkreślali   e prowadzący podczas  ormułowania oceny wskazują 

studentowi je o mocne i słabe strony, dając jednocześnie wskazówki  co poprawi  w procesie 

uczenia si    miej tności prowadzenia badań naukowych wery ikowane są  łównie w trakcie 

przygotowania pracy dyplomowej. Ostatecznym etapem weryfikacji e ektów kształcenia jest 

proces dyplomowania   arunkiem dopuszczenia do e zaminu dyplomowe o jest spełnienie 

wszystkic  wyma ań wynikającyc  z pro ramu kształcenia oraz zło enie pracy dyplomowej i 

uzyskanie pozytywnej oceny promotora oraz recenzenta. W trakcie egzaminu dyplomowego, 

student odpowiada na co najmniej trzy pytania  z któryc  dwa powinny obejmowa  

zagadnienia z listy e zaminacyjnej  a pozostałe dotyczy  przedmiotu pracy dyplomowej. 

Ostateczny wynik e zaminu dyplomowe o stanowi średnia arytmetyczna z ocen za 

poszcze ólne pytania    opinii studentów system umo liwia właściwe zmierzenie  

zaobserwowanie i ocen  e ektów kształcenia na poszcze ólnyc  etapac  studiów  a przyj te 

metody wery ikacji są adekwatne do zakładanyc  e ektów kształcenia  Zespół Oceniający 

zapoznał si  z przykładowymi pracami licencjackimi i magisterskimi, ocenił ic  wartoś  

merytoryczną oraz przebieg e zaminu  uznając   e  warantują one osią anie zakładanyc  

e ektów  w szcze ólności prowadzenia badań naukowyc   
 
 złonkowie Zespołu ds  Zapewnienia Jakości Kształcenia  ydziału   emii  A  (6 osób), 

w celu poprawy jakości sposobów wery ikacji osią ania e ektów kształcenia  opracowali i 

wdro yli „Standardy i procedury oceniania e ektów kształcenia”  Opublikowane w 2014 roku 

opracowanie (ISBN 978-83-89696-98-3)  liczące 36 stron  powstało w ramac  konkursu 

o łoszone o przez Prorektora ds  kształcenia  A  i zatytułowane o „Najlepsze projekty w 

zakresie udoskonalania metod kształcenia i/lub oceniania e ektów  kształcenia”. Opracowanie 

zostało zatwierdzone przez      emii w dniu 17 stycznia 2014 roku  Dokument zawiera 

szcze ółowe  sposoby i  kryteria oceniania wszystkic  rodzajów zaj   prowadzonyc  na 

 ydziale   emii  A   (wykłady  seminaria  konwersatoria   wiczenia laboratoryjne  zaj cia 

terenowe)  Standardy i wskazówki dotyczące sposobów oceniania dost pne są na domowej 

stronie  ydziału. Za szcze ólnie wa ne uznano ocenianie dia nostyczne  które wskazuje 

studentowi je o mocne i słabe strony, a tym samym  wskazuje co poprawi  w procesie 

uczenia si .  

 

  trakcie wizytacji Zespół Oceniający zapoznał si  z przykładowymi  zestawami pytań 
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e zaminacyjnyc  z dwóc  przedmiotów: Podstawy chemii i Chemii Organicznej oraz 

uzyskanymi na ich podstawie wynikami. Ocena tyc  zestawów pytań  wyników odpowiedzi 

studentów oraz rozmowy z wykładowcami pozwalają oceni    e przyj te na  ydziale 

rozwiązania słu ą rzeczywistej wery ikacji zakładanyc  e ektów kształcenia   

 

Przyj te na  ydziale   emii rozwiązania w zakresie wery ikacji osią ania e ektów 

kształcenia zdecydowanie nale y zaliczy  do dobryc  praktyk wartyc  szersze o 

upowszechnienia (https://chemia.amu.edu.pl/glowna/wchem/ksztacenie/Dobre-praktyki-w-

standardach-i-procedurach-oceniania-efektow-ksztacenia-na-Wydziale-Chemii-UAM). 
 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym uznali   e przyj te e ekty kształcenia 

są mo liwe do zmierzenia i ocenienia na ka dym etapie procesu kształcenia  ponadto znane są 

im  ormy wery ikacji i uznają je za przejrzyste i rzetelne   arunkiem zaliczenia przedmiotu 

jest wypełnienie przez studentów wymo ów określonyc  przez nauczycieli akademickic   co 

oznacza terminowe uzyskanie wyma anyc  w pro ramie studiów e ektów kształcenia  

 ównie  w przypadku praktyk ocenie podle ają e ekty kształcenia osią ni te na tym etapie  

Studenci podkreślali  i  są zaznajomieni z wyma aniami  treściami zaj   oraz systemem 

sprawdzania i oceniania osią anyc  e ektów kształcenia na pierwszyc  zaj ciac   na któryc  

prowadzący zapoznaje ic  z sylabusem przedmiotu  

 

System monitorowania i oceniania post pów w uczeniu si  nale y oceni  jako wyróżniający. 

Jednostka opracowała i wdro yła przemyślany zestaw dobryc  praktyk  standardów i 

procedur oceniania osią ania e ektów kształcenia  Studenci są zapoznawani z warunkami 

zaliczania przedmiotów i w pełni je akceptują  

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe 

zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów kształcenia – ocena wyróżniajaca 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 2: Wszystkie wykazane do minimum 

kadrowe o osoby (a  157 nauczycieli akademickic , w tym 23 osoby z tytułem pro esora i 50 

osób ze stopniem naukowym doktora  abilitowane o) posiadają stopnie naukowe  i 

ewentualnie tytuły  w dziedzinie nauk c emicznyc  i dyscyplinie c emia  do której odnoszą 

si  e ekty kształcenia na prowadzonym kierunku studiów   

Aktualnie na prowadzonym kierunku przypada ok. 6,3 studenta na jednego nauczyciela 

akademickie o (7 3 przy uwz l dnieniu wskazanych poni ej drobnyc  uc ybień  ormalnyc ), 

a wi c z naddatkiem spełnione są wyma ania § 17 pkt  1 rozporządzenia  inistra Nauki i 

Szkolnictwa  y sze o określające wyma ania odnośnie do te o wskaźnika na poziomie 

1:60.  

Wszyscy nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego realizujący zajęcia 

dydaktyczne na kierunku Chemia w UAM są aktywni naukowo i legitymują się 

dorobkiem naukowym w zakresie chemii, przy czym w wielu przypadkach dorobek ten 

jest imponujący w skali światowej i zwykle spójny z tematyką prowadzonych zajęć 

dydaktycznych. Prowadzący zajęcia posiadają kwalifikacje gwarantujące osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia. 

 ydział dba o rozwój kadry i stymuluje pracowników do e ektywnej pracy  co znalazło 

wyraz w Strategii Rozwoju WCh. Poprzez odpowiednią polityk  płacową i system na ród  

stymuluje si  pracowników do podnoszenia poziomu publikowanyc  prac  aktywności w 
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pozyskiwaniu  rantów i aktywności mi dzynarodowej oraz do prawidłowej realizacji procesu 

dydaktycznego.   okresie minionyc  5 lat  z osób zaliczanyc  do minimum kadrowe o  a  

17 osób uzyskało stopień doktora  26 doktora  abilitowane o oraz 10 tytuł pro esora    

Wspierane jest podnoszenie kwalifikacji zawodowyc  pracowników poprzez promowanie 

kontaktów za ranicznyc   Znaczna liczba pracowników (15)  i studentów (86)  ydziału, a 

równocześnie 22 studentów i 1 pracownik z za ranicy   w okresie minionyc  trzec  lat wzi ła 

udział w wymianie mi dzynarodowej w ramach programu ERASMUS PLUS. 

 ydział nale y do czołowyc  wydziałów c emicznyc  w Polsce (kategoria A w ocenie 

parametrycznej) o randze mi dzynarodowej   Zakładana pro ramowo na  ydziale jednoś  

badań i kształcenia zapewnia osią anie przez studentów zakładanyc  e ektów kształcenia w 

dziedzinie nauk chemicznych i dyscyplinie chemia przewidzianych dla profilu 

o ólnoakademickie o  

Jednostka wyróżniająco wykorzystuje rezultaty prowadzonyc  badań naukowyc  w 

projektowaniu  i doskonaleniu pro ramów kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego 

realizacji. Przy opracowywaniu i realizacji pro ramów kształcenia na kierunku c emia w 

 A  wykorzystuje si  potencjał naukowy nauczycieli akademickic  oraz e ekty współpracy 

z wieloma instytucjami/uczelniami i znakomitymi partnerami zagranicznymi, a  w rezultacie 

licznyc  wyjazdów do uczelni za ranicznyc , tak e znajomość  zakresu merytorycznego 

programów kształcenia, jak i warunków studiowania. Korzystając z bo atej wiedzy i 

doświadczenia kadry  ydziału o eruje si  studentom c emii szeroki wac larz modułów 

kształcenia do wyboru oraz zaj   mono ra icznyc   

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 2: Zaleca si  w latac  kolejnyc  zwrócenie uwa i na 

terminowe dopełnienie obowiązku terminowe o zło enia oświadczeń upowa niającyc  

 ydział do zaliczania do minimum kadrowe o kierunku c emia z odnie z art  112a  ust  3 

 stawy Prawo o szkolnictwie wy szym tj : "do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 

akademicki” 

2 1 Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy zapewniający 

realizacj  pro ramu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia  wskazanemu 

dla te o kierunku studiów  w zakresie jednej z dyscyplin naukowyc   do któryc  odnoszą si  e ekty 

kształcenia określone dla te o kierunku  Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich 

stanowiącyc  minimum kadrowe odpowiada wymo om prawa określonym dla kierunków studiów o 

pro ilu o ólnoakademickim  a ic  liczba jest właściwa w stosunku do liczby studentów oceniane o 

kierunku.* 

Jak ju  wspomnieliśmy  kierunek c emia został przypisany do obszaru nauk ścisłyc   

dziedziny nauk chemicznych i dyscypliny c emia  Analiza dokumentów wykazała   e  rupa 

nauczyciele akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, zarówno dla I, jak i II 

stopnia kształcenia, jest bardzo liczna. Osoby wskazane do minimum kadrowego to w sumie 

157 nauczycieli akademickich, w tym 23 osoby z tytułem pro esora, 50 osób posiada stopień 

naukowy doktora habilitowanego, a pozostałe 84 osoby to doktorzy. Wszystkie wykazane do 

minimum kadrowe o osoby posiadają stopnie naukowe  i ewentualnie tytuły  w dziedzinie 

nauk c emicznyc  i dyscyplinie c emia  do której odnoszą si  e ekty kształcenia na 

prowadzonym kierunku studiów   wz l dniając aktualną liczb  studentów (991 osób), na 1 

pracownika naukowo-dydaktycznego przypada ok. 6,3 studenta  a wi c z naddatkiem 

spełnione są wyma ania § 17 pkt  1 rozporządzenia  inistra Nauki i Szkolnictwa  y sze o 

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

kierunku i poziomie kształcenia (Dz     Nr 243  poz 1445 z późn zm.). Wskaźnik ten  jest 
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bardzo korzystny dla realizacji procesu kształcenia. Nale y jednak zwróci  uwa   na nieścisłości 

 ormalne w przypadku sześciu nauczycieli akademickich (1 prof., 4 dr  ab  i 1 dr)  którzy 

zło yli oświadczenia upowa niające wybraną podstawową jednostk   or anizacyjną uczelni 

do zaliczania do minimum kadrowego kierunku chemia w terminie niezgodnym z art. 112a, 

ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym tj : "do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 

akademicki”  Jednak to uc ybienie  ormalne nie ma istotne o wpływu na spełnienie wyma ań 

formalnych odnośnie liczby studentów przypadającyc  na jedne o nauczyciela 

akademickie o  bowiem niezaliczenie tyc  sześciu osób do minimum kadrowe o ma 

niewielki wpływ na wartoś  te o wskaźnika (ok  7 3).   

Powy sze pozwala wyróżniająco oceni  minimum kadrowe dla ocenianego kierunku 

studiów  na ka dym poziomie kształcenia  

2 2 Dorobek naukowy  doświadczenie w prowadzeniu badań naukowyc  oraz kompetencje 

dydaktyczne nauczycieli akademickic  prowadzącyc  zaj cia na ocenianym kierunku są adekwatne do 

realizowane o pro ramu i zakładanyc  e ektów kształcenia    przypadku   dy zaj cia realizowane są 

z wykorzystaniem metod i tec nik kształcenia na odle łoś   kadra dydaktyczna jest przy otowana do 

prowadzenia zaj   w tej  ormie.* 

Oprócz osób zaliczonyc  do minimum kadrowe o  zaj cia na kierunku chemia, zarówno I, 

jak i II stopnia, prowadzi jeszcze 46 nauczycieli akademickic   w tym trzec  pro esorów  

pi ciu doktorów  abilitowanyc   33 doktorów oraz pi ciu  ma istrów  reprezentującyc  

dziedziny: nauk matematycznych (16), nauk fizycznych (18), obszar nauk przyrodniczych (7), 

obszar nauk  umanistycznyc  (2) i obszar nauk społecznych (3)  Osoby te prowadzą zaj cia 

z odne ze swoją specjalnością naukową  co umo liwia osią anie zało onyc  celów i e ektów 

kształcenia       

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego oraz wi kszoś  spoza 

wminumu, realizujący zaj cia dydaktyczne na kierunku Chemia w Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza, są aktywni naukowo i le itymują si  dorobkiem naukowyc  w zakresie c emii  

przy czym w wielu przypadkac  dorobek ten jest imponujący i zwykle spójny z tematyką 

prowadzonyc  zaj   dydaktycznyc   Liczący 355 stron wykaz nauczycieli akademickic  

zaliczanyc  do minimum kadrowe o (zał  Nr 2 do raportu samooceny) zawiera w przypadku 

ka dej osoby c arakterystyk  tematyki dorobku naukowe o i list  10 najwa niejszyc  

publikacji oraz rodzaj i typ prowadzonyc  zaj   dydaktycznyc   Pracownicy  ydziału 

  emii  A  w ostatnic  latac  publikują ponad 250 publikacji rocznie w renomowanyc  

czasopismac   Porównanie c arakteru dorobku naukowe o poszcze ólnyc  osób zaliczanyc  

do minimum kadrowe o oraz dyscyplin naukowyc  reprezentowanyc  przez pozostałyc  

pracowników realizującyc  zaj cia na kierunku c emia z rodzajem zaj   przez nic  

prowadzonyc  wskazuje   e nauczyciele akademiccy odpowiadający za realizacj  programu 

studiów posiadają wyma ane przepisami kwali ikacje uprawniające do prowadzenia 

przypisanyc  im zaj    co pozwala na osią niecie deklarowanyc  e ektów kształcenia       

 wz l dniając pro ramową na  ydziale   emii  A  spójnoś  kształcenia i badań 

naukowych, wysoką pozycj  naukowa  nie tylko w kraju ale i na świecie  wielu pracowników 

zaliczanyc  do minimum kadrowe o  warantuje wysoką jakoś  kształcenia na ocenianym 

kierunku.  
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Nauczyciele akademiccy  ydziału uczestniczyli w kursie kończącym si  certy ikatem 

uprawniającym do zdalne o kształcenia, a osobom zainteresowanym tą  ormą prowadzenia 

zaj   zapewniono dost p do bezpłatnej plat ormy e-learningowej.    

Dorobek naukowy  doświadczenie w prowadzeniu badań naukowyc  oraz kompetencje 

dydaktyczne nauczycieli akademickic  prowadzącyc  zaj cia na ocenianym kierunku są 

adekwatne do realizowane o pro ramu i zakładanyc  e ektów kształcenia i nale y je uzna  za 

wyróżniające.  
 

 szyscy nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowe o realizujący zaj cia 

dydaktyczne na kierunku Chemia w  A  są aktywni naukowo i le itymują si  dorobkiem 

naukowym w zakresie chemii, przy czym, w wielu przypadkach, dorobek ten jest 

imponujący w skali mi dzynarodowej    

Nauczyciele akademiccy realizujący pro ram studiów posiadają wyma ane przepisami 

kwali ikacje uprawniające do prowadzenia przypisanyc  im zaj       

2 3 Prowadzona polityka kadrowa umo liwia właściwy dobór kadry  motywuje nauczycieli 

akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz 

sprzyja umi dzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej. 

 ydział dba o rozwój kadry i stymuluje pracowników do e ektywnej pracy  co znalazło 

wyraz w Strategii Rozwoju WCh na lata 2013-2019, gdzie wskazano na takie priorytety, jak 

prowadzenie badań na najwy szym poziomie  najwy szą jakoś  kształcenia oraz otwarcie na 

otoczenie  Pracownicy zac  cani są do podnoszenia swoic  kwali ikacji naukowyc  i 

umiej tności dydaktycznyc  poprzez udział w kon erencjac  i szkoleniac  zarówno w kraju, 

jak i za  ranicą  Poprzez odpowiednią polityk  płacową i system na ród  stymuluje si  

pracowników do podnoszenia poziomu publikowanyc  prac  aktywności w pozyskiwaniu 

 rantów i aktywności mi dzynarodowej oraz do prawidłowej realizacji procesu 

dydaktyczne o ( ospitacje zaj    analiza ankiet studenckic  oraz okresowa ocena nauczycieli 

akademickic )   spierane jest podnoszenie kwali ikacji zawodowyc  pracowników poprzez 

promowanie kontaktów za ranicznyc   Ponadto zapraszani są wykładowcy światowej klasy  

tak e zatrudniani w c arakterze pro esorów wizytującyc  (aktualnie trzy osoby)   E ektem 

takic  działań jest wyraźny wzrost aktywności awansowej pracowników  ydziału    okresie 

minionych 5 lat (2010-2014) na  ydziale 89 osobom nadano stopień doktora  27 - doktora 

habilitowanego i 12 osób uzyskało tytuł pro esora  przy czym własne awanse naukowe kadry 

    zaliczanej do minimum kadrowe o obejmują 17 doktoratów  26  abilitacji i 10 tytułów 

profesorskich    okresie minionyc  trzec  lat akademickic  w sumie 15 pracowników i 86 

studentów  ydziału, a równocześnie 22 studentów i 1 pracownik z za ranicy  wzi ło udział 

w wymianie mi dzynarodowej w ramac  pro ramu E AS  S +   ydział o eruje pakiet 

zaj   dydaktycznyc  prowadzonyc  w j zyku an ielskim   

Powy sze upowa nia do wystawienia oceny wyróżniającej za prowadzoną na  ydziale 

polityk  kadrową  
2.4 Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów wiedzy  

odpowiadające o/odpowiadającyc  obszarowi/obszarom kształcenia  do które o/któryc  został 

przyporządkowany kierunek  a tak e w dziedzinie/dziedzinac  nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinac  

naukowyc   do któryc  odnoszą si  e ekty kształcenia.* 

 ydział nale y do czołowyc  wydziałów c emicznyc  w Polsce  Posiada naukową kate ori  

A oraz uprawnienia do nadawania stopni naukowyc  i tytułów w dziedzinie c emii i 
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dyscyplinie chemia, a wi c z odnej z o erowanym kierunkiem kształcenia  Przy dbałości o 

jednoś  badań i kształcenia kadra  ydziału zapewnia osią anie przez studentów zakładanyc  

e ektów kształcenia w dziedzinie nauk c emicznyc  i dyscyplinie c emia przewidzianyc  dla 

profilu o ólnoakademickie o   ielu spośród pracowników  ydziału   emii  A , to 

uznani naukowcy w świecie  a wszyscy są aktywni naukowo i publikują swoje prace w 

renomowanych czasopismach wysoko notowanyc  zarówno w bazie J   oraz na liście 

MNiSW. 

 

Badania prowadzone w jednostce w obszarze nauk ścisłyc  w dyscyplinie c emia nale y 

uzna  za wyróżniające.       
2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowyc  są wykorzystywane w projektowaniu  

i doskonaleniu pro ramu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji. 

Przy opracowywaniu i realizacji pro ramów kształcenia na kierunku c emia w  A  

wykorzystuje si  potencjał naukowy nauczycieli akademickic   ic  współprac  z za ranicą, w 

tym znajomoś  realiów w zakresie kształcenia  tak e w uczelniac  za ranicznyc   zdobytą 

podczas odbywanyc  tam sta y i wizyt  Sprzyja temu tak e współpraca z wieloma 

instytucjami/uczelniami i znakomitymi partnerami zagranicznymi (w tym z noblistą) 

realizowana w ramach programu HOMING Plus, LIDER, czy ERASMUS. W kontaktach 

tyc  i wymianie uczestniczą tak e studenci  ydziału   pływ badań naukowyc  na proces 

kształcenia jest szcze ólnie wyraźny na etapie realizacji studenckic  prac dyplomowyc   

Dyplomanci studiów I stopnia, a ju   szcze ólnie stopnia II włączani są do realizacji prac 

badawczych prowadzonych na Wydziale, co skutkuje tak e ic  udziałem w wymianie 

mi dzynarodowej  udziałem w kon erencjac  naukowyc  i współautorstwem publikacji  

Korzystając z bo atej wiedzy i doświadczenia kadry, studentom c emii o eruje si  szeroki 

wac larz modułów kształcenia do wyboru oraz zaj   mono ra icznyc , których oferta 

tematyczna również związana jest z prowadzonymi badaniami naukowymi . 

   

Nale y te  podkreśli  znaczny wkład w realizacj  procesu kształcenia pracowników 

wydziałowe o Zakładu Dydaktyki   emii  który jest jednostką wiodącą w tym zakresie w 

kraju  Pracownicy Zakładu są autorami pro ramów nauczania  skryptów i podr czników  

opracowują nowe  ormy i metody kształcenia  a co wa ne pozyskują finansowanie dla wielu 

projektów  w ramac  któryc  opracowuje si  te  pro ramy do kształcenia na odle łoś     

pracach tyc  biorą tak e udział studenci i doktoranci  ydziału.                   

 

 

Podsumowując  Jednostka wyróżniająco wykorzystuje rezultaty prowadzonyc  badań 

naukowych w projektowaniu  i doskonaleniu pro ramów kształcenia na ocenianym kierunku 

oraz w jego realizacji. Przy opracowywaniu i realizacji pro ramów kształcenia na kierunku 

chemia w UAM wykorzystuje si  potencjał naukowy nauczycieli akademickic  oraz e ekty 

współpracy z wieloma instytucjami/uczelniami i znakomitymi partnerami za ranicznymi. 

Korzystając z bo atej wiedzy i doświadczenia kadry  ydziału o eruje si  studentom c emii 

szeroki wac larz modułów kształcenia do wyboru oraz zaj   mono ra icznyc     

Dyplomanci studiów I stopnia  a ju  szcze ólnie stopnia II włączani są do realizacji prac 

badawczyc  prowadzonyc  na  ydziale  co skutkuje tak e ic  udziałem w wymianie 

mi dzynarodowej  udziałem w kon erencjac  naukowyc  i współautorstwem publikacji   

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia 

– ocena w pełni. 

 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 3:  ydział  je o pracownicy i studenci 
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podejmują szerokie działania we współpracy i na rzecz otoczenia społeczne o  przejawiające 

si  w realizacji wielu pro ramów promującyc  c emi   Pracodawcy zapraszani są z 

prelekcjami na temat potencjalnyc   orm zatrudniania i dalsze o rozwoju absolwentów  

 

Przy  ydziale została powołana  ada Gospodarcza  w której skład wc odzą przedstawiciele 

przedsi biorstw oraz ró ni specjaliści z otoczenia  ospodarcze o  którzy biorą udział w 

tworzeniu pro ramów kształcenia na etapie konsultacji i opiniowania  jak te  w kształtowaniu 

sylwetki absolwenta 
 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 3: Brak. 

3 1 Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym   ospodarczym lub kulturalnym  w tym  

z pracodawcami i or anizacjami pracodawców  w szcze ólności w celu zapewnienia udziału 

przedstawicieli te o otoczenia w określaniu e ektów kształcenia  wery ikacji i ocenie stopnia ic  

realizacji  or anizacji praktyk zawodowyc   w przypadku   dy w pro ramie studiów na ocenianym 

kierunku praktyki te zostały uwz l dnione.* 

 ealizując podstawowy cel strate iczny  ydziału   emii  A  - najwy sza jakoś  badań 

naukowyc  i kształcenia - jednostka  podejmuje ró norodne działania wspólnie z otoczeniem 

społecznym   ospodarczym i kulturalnym i na jego rzecz  Przede wszystkim przejawia si  to 

w aktywnym uczestnictwie pracowników  ydziału w promocji chemii w wielu ró norodnyc  

pro ramac : Noc naukowców  Drzwi otarte, Targi edukacyjne, Klasy akademickie, Chemia w 

ró nyc  wymiarac   Kolorowy  niwersytet  Olimpiady i konkursy c emiczne, Festiwal 

Nauki i Sztuki   sc ód-Zac ód łączy nas Polska (projekt pionierski w skali kraju). 

Or anizuje równie  wystawy  koncerty i prowadzi uniwersyteckie wykłady na Zamku  Aby 

dopasowa   pro ram studiów do bie ącyc  potrzeb re ionalne o rynku pracy  ydział 

współpracuje ze środowiskiem  ospodarczym   a ną rol  w tworzeniu pro ramów 

kształcenia i je o ewaluacji od rywa  ada Gospodarcza działająca przy Dziekanie  ydziału 

  emii  w skład której wc odzą przedstawiciele przedsi biorstw oraz specjaliści (prawnicy, 

ekonomiści  inwestorzy, przedstawiciele venture capital) w zakresie prowadzenia działalności 

 ospodarczej  Przedmiotem konsultacji są zarówno umiej tności praktyczne  absolwentów 

uzyskane w czasie studiów w kontekście ic   przydatności w pracy zawodowej, jak i  nowo 

proponowane przez  ydział specjalności  Pomimo braku wymo u praktyk i sta y (z 

wyjątkiem specjalności peda o icznej)  ydział podejmuje starania  w konsultacji z 

samorządem studenckim   w celu zwi kszenia udziału studentów w ponadprogramowych 

praktykac /sta ac , m in  przez zobowiązanie członków Rady do przedstawiania propozycji 

takich praktyk/sta y  

 a nym przedsi wzi ciem Wydziału Chemii  A   w zakresie współpracy z otoczeniem jest 

nawiązanie kontaktów naukowych z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i 

Wielkopolskim Centrum Zawansowanych Technologii  E ektem tej współpracy jest 

mo liwoś  wyboru tematyki prac dyplomowyc  w aspekcie zastosowań w przemyśle i  

prowadzenie badań naukowyc  przez studentów     

  celu zwi kszenia liczby absolwentów kierunku c emia, wykształcenia ich na poziomie 

odpowiednim do oczekiwań i wyma ań pracodawców oraz popraw  konkurencyjności 

absolwentów  ydziału na rynku pracy, przez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej 

oraz popraw  jakości kształcenia   ydział realizował w okresie  01 10 2012 do 30.10.2015 

projekt  współ inansowany ze środków  nii Europejskiej w ramac  programu Europejskiego 

Funduszu Społeczne o „ zmocnienie i rozwój potencjału dydaktyczne o uczelni oraz 

zwi kszenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla  ospodarki opartej 

na wiedzy”    ramac  tyc  działań  ydział prowadził na kierunkac  zamawianyc  kursy 

ISO i GLP  zakończone certy ikatami  Ponadto wspoma ał nauczanie wybranyc  
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przedmiotów  w ramac  zaj   wyrównawczyc  i poma ał w or anizacji i realizacji 3 

ty odniowyc  sta y w przedsi biorstwac  w celu poprawy umiej tności praktycznyc  

studentów   

W ramach seminariów „Spotkania z przemysłem”   ydział umo liwia studentom 

poradnictwo z zakresu problematyki startu zawodowego, przedsi biorczości  itp. Pomocne w 

nawiązaniu kontaktów i poznawaniu potrzeb  rynku są równie  or anizowane cykliczne  

wykłady i spotkania z wybitnymi naukowcami z ró nyc  dziedzin nauki oraz z  ac owcami z 

przemysłu   

 ealizując zapotrzebowanie za ranicznyc  podmiotów  ydział   emii  wspólnie z 

 ydziałami Biolo ii i Fizyki  or anizuje  kurs dokształcający Preparatory Program for 

Medical Studies (AMU PreMed), które o celem jest przy otowanie słuc aczy do e zaminów 

wst pnyc  na studia medyczne w j zyku an ielskim  Kolejny kurs dokształcający w j zyku 

angielskim – Pre-Engineering Preparation Course - został  uruc omiony  w roku 

akademickim 2015/2016.  

Studenci studiów II stopnia  ydziału   emii  A  mają mo liwoś   studiowania na 

kierunku współrealizowanym z  ojskową Akademią Tec niczną ( ydział Nowyc  

Technolo ii) i  Politec niką Łódzką – „  emia i in ynieria materiałów specjalne o 

przeznaczenia”  Pro ram kształcenia zakłada połączenie trzec  dziedzin: c emii  tec nolo ii 

c emicznej i in ynierii materiałowej.   procesie kształcenia połączenie trzech jednostek  - 

ka da z uczelni jest liderem w swojej specjalności - daje studentowi mo liwoś  najwy szej 

jakości interdyscyplinarne o kształcenia  

Działania prowadzone w Jednostce na rzecz i we współpracy ze otoczeniem społeczno-

 ospodarczym nale y oceni  jako w pełni. 

 

Podsumowując   ydział  je o pracownicy i studenci podejmują szerokie działania we 

współpracy i na rzecz otoczenia społeczne o przejawiające si  w realizacji wielu pro ramów 

promującyc  c emi   Potencjalni pracodawcy zapraszani są z prelekcjami na temat  orm 

dalsze o rozwoju absolwentów  

 

Przy  ydziale została powołana  ada Gospodarcza  w której skład wc odzą przedstawiciele 

przedsi biorstw oraz ró ni specjaliści z otoczenia  ospodarcze o  którzy biorą udział w 

tworzeniu pro ramów kształcenia na etapie konsultacji i opiniowania oraz w kształtowaniu 

sylwetki absolwenta 
3 2   przypadku prowadzenia studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewn trznyc  

reprezentującyc  otoczenie społeczne   ospodarcze lub kulturalne  sposób prowadzenia i or anizacj  

tyc  studiów określa porozumienie albo pisemna umowa zawarta pomi dzy uczelnią a danym 

podmiotem. * 

Oceniany kierunek jest prowadzony wyłącznie przez  ydział   emii  A . 

 

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację 

programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych 

efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych – ocena wyróżniająca. 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 4: Sytuacja lokalowa  ydziału  sale 

wykładowe i seminaryjne  jak te  laboratoria o ólne i specjalistyczne  ic  wyposa enie  

dost p do nic  studentów dla wykonywania zadań związanyc  z realizacją pro ramu studiów  

wykonywania prac dyplomowych oraz rozwijania zainteresowań badawczyc  budzą 
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najwyższe uznanie.  ydział dysponuje najwi kszą w  ielkopolsce bazą ró norodnej, 

nowoczesnej chemicznej aparatury badawczej. 

 

 ieszczące si  w obiekcie  ydziału zasoby biblioteczne i in ormacyjne oraz prawie 

nieo raniczony do nic  dost p studentów, a tak e dost p on-line do cz ści zbiorów 

Wielkopolskiej Bibliotek Cyfrowej oraz AMUR – Repozytorium UAM, mo na uzna  za 

wzorowe. 

 

Jednostka umo liwia studentom i nauczycielom akademickim w pełni dost p do 

elektronicznej plat ormy edukacyjnej pozwalającej na udost pnianie materiałów 

edukacyjnyc  oraz komunikowanie si  nauczyciela ze studentami  oraz prowadzenia zaj   na 

odle łoś   
Zalecenia w odniesieniu do kryterium 4: Brak. 

4 1 Liczba  powierzc nia i wyposa enie sal dydaktycznyc   w tym laboratoriów badawczyc  

o ólnyc  i specjalistycznyc  są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku  tj  liczby 

studentów oraz do prowadzonyc  badań naukowyc   Jednostka zapewnia studentom dost p do 

laboratoriów w celu wykonywania zadań wynikającyc  z pro ramu studiów oraz udziału  

w badaniach.* 

Sytuacja lokalowa i in rastruktura  ydziału jest doskonała  bowiem ule ła w ostatnim 

okresie zdecydowanej poprawie dzi ki oddaniu do u ytku nowe o obiektu  ydziału   emii 

na kampusie Morasko. W obiekcie tym, na powierzchni ponad 33 tys.m
2
, w tym 423 m

2
 

powierzc ni biblioteki  zlokalizowane są sale wykładowe (12) doskonale wyposa one w 

środki multimedialne i umo liwiające udział w zaj ciac  osobom niepełnosprawnym (w 

sumie mieszczące blisko 900 osób)  17  unkcjonalnyc  (z mo liwością aran acji przestrzeni) 

studenckich pracowni laboratoryjnych, łącznie dla ponad 650 osób oraz 5 sal komputerowych, 

w sumie dla 80 osób  

 

Na  ydziale oddano do u ytku tak e znaczną liczb  pracowni naukowych  przypisanych 

poszcze ólnym  rupom badawczym, ale dost pnyc  tak e dla studentów, szcze ólnie 

podczas realizacji prac dyplomowych. Pracownie specjalistyczne są świetnie wyposa one w 

niezb dny, nowoczesny sprz t i aparatur   Ponadto  ydział dysponuje szere iem wysoce 

specjalistycznyc  aparatów badawczyc  i laboratorium unikalnej aparatury środowiskowej  

  sumie  ydział dysponuje najwi kszą w  ielkopolsce bazą ró norodnej chemicznej 

aparatury badawczej  która jest tak e dost pna dla studentów   łównie studiów II stopnia i 

studiów doktoranckic   Zarówno liczba laboratoriów o ólnyc  i specjalistycznyc   ic  

wyposa enie  jak i dost p do nic  studentów dla wykonywania zadań związanyc  z realizacją 

pro ramu studiów  wykonywania prac dyplomowyc , czy rozwijania własnyc  zainteresowań 

badawczyc  budzą uznanie i szacunek  Jeśli do te o doda  mo liwoś  korzystania przez 

pracowników i studentów z in rastruktury sąsiadujące o  ielkopolskie o  entrum 

Zaawansowanych Technologii, to in rastruktur  badawczą i dydaktyczną Jednostki nale y 

uzna  za spełniającą najwy sze standardy i wyróżniającą w skali kraju.         
4.2 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku mo liwoś  korzystania z zasobów 

bibliotecznyc  i in ormacyjnyc   w tym w szcze ólności dost p do lektury obowiązkowej i zalecanej 

w sylabusach, oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki.* 

  obiekcie  ydziału   emii zlokalizowana jest wydziałowa biblioteka z wypo yczalnią i 

czytelnią ze 110 miejscami obejmującymi 14 stanowisk komputerowyc   Na terenie biblioteki 

jest dost p do  iFi  Licznie z romadzone ksią ki  podr czniki i czasopisma oraz internetowy 

dost p do szere u literaturowyc  baz danyc  i ok  100 czasopism dziedzinowyc  zapewniają 

studentom pełen dost p nie tylko do literatury obowiązkowej i zalecanej w sylabusac   ale te  

do światowej literatury naukowej  Jeśli do te o doda  dost p on-line do cz ści zbiorów 

Wielkopolskiej Bibliotek Cyfrowej oraz AMUR – Repozytorium UAM, to zbiór ten wraz z 
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mo liwością bezpośrednie o lub internetowe o dost pu, mo na uzna  za wzorowy.       
4 3   przypadku   dy prowadzone jest kształcenie na odle łoś   jednostka umo liwia studentom  

i nauczycielom akademickim dost p do plat ormy edukacyjnej o  unkcjonalnościac  zapewniającyc  

co najmniej udost pnianie materiałów edukacyjnyc  (tekstowyc  i multimedialnyc )  

personalizowanie dost pu studentów do zasobów i narz dzi plat ormy  komunikowanie si  

nauczyciela ze studentami oraz pomi dzy studentami  tworzenie warunków i narz dzi do pracy 

zespołowej  monitorowanie i ocenianie pracy studentów  tworzenie arkuszy e zaminacyjnyc  i testów. 

Na wydziale Chemii UAM prowadzone są zaj cia na odle łoś   Pro ramy oraz wszelkie 

materiały zapewniające osią ni cie  w sposób zdalny  zakładanyc  e ektów kształcenia 

dost pne są bezpłatnie na plat ormie e-learningowej Moodle. Aktualnie na Wydziale 

dost pnyc  jest 16 kursów e-learnin owyc   Kontakt studentów z nauczycielem  niezale nie 

od wymienionej plat ormy  umo liwia tak e - sprz  ony z nią - system USOS.       

  o  prowadzenie zaj   na odle łoś  nale y uzna  za mar inalne dla  ydziału  to nale y 

podkreśli    e Jednostka jest do te o doskonale przygotowana, a nauczyciele odpowiednio 

przeszkoleni. Prowadzone zaj cia są zgodne z wymogami UE dotyczącymi e-learningu 

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy – ocena w pełni, 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 5: Jednostka zapewnia studentom właściwą 

opiek  naukową i dydaktyczną oraz materialną  Studenci mają mo liwoś  dodatkowyc  

konsultacji u nauczycieli akademickic   O erowana pomoc materialna i socjalna w pełni 

odpowiada potrzebom studentów  Or anizacja procesu kształcenia sprzyja za ranicznej 

mobilności studentów w ramac  pro ramu Erasmus Plus oraz krajowym wymianom w 

ramac  pro ramu  OST  Studenci mają dost p do wszystkic  in ormacji związanyc  z 

procesem dydaktycznym na stronie internetowej oraz w dziekanacie. Studenci pozytywnie 

ocenili pomoc ze strony pracowników administracyjnyc , wskazując na  yczliwoś  i 

indywidualne podejście do studenta  

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 5: Brak. 

5 1 Pomoc naukowa  dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu  społecznemu  

i zawodowemu studentów  poprzez zapewnienie dost pności nauczycieli akademickic   pomoc  

w procesie uczenia si  i skutecznym osią aniu zakładanyc  e ektów kształcenia oraz zdobywaniu 

umiej tności badawczyc   tak e poza zor anizowanymi zaj ciami dydaktycznymi. W przypadku 

prowadzenia kształcenia na odle łoś  jednostka zapewnia wsparcie or anizacyjne  tec niczne  

i metodyczne w zakresie uczestniczenia w e-zaj ciac .* 

Opieka naukowa  dydaktyczna i materialna została pozytywnie oceniona przez studentów 

obecnych na spotkaniu z Zespołem Oceniającym  System opieki dydaktycznej uwz l dnia 

 unkcj  opiekuna roku  który wspiera studentów w rozwiązywaniu problemów związanyc  z 

przebie iem studiów  Studenci pozytywnie oceniają kontakt z prowadzącymi zaj cia  z 

którymi mo ą si  spotka  w ramac  konsultacji indywidualnyc   któryc  wymiar odpowiada 

potrzebom studentów. Istnieje równie  mo liwoś  kontaktowania si  z nauczycielami 

akademickimi dro ą elektroniczną  Studenci mają zapewnioną pomoc w procesie uczenia si  i 

skutecznym osią aniu zakładanyc  e ektów kształcenia  Opieka naukowa związana jest z 

udziałem studentów w badaniac  naukowyc  i kon erencjac  oraz pracą w kołac  

naukowych.  złonkowie kół naukowyc  podkreślali wsparcie zarówno finansowe, jak i 

merytoryczne ze strony władz  ydziału   czelnia umo liwia członkom kół naukowyc  

korzystanie z laboratoriów poza  odzinami  wiczeń, co pozwala im prowadzi  badania i 

rozwija  swoje zainteresowania  Studenci wybierają seminaria dyplomowe wedle własnyc  

zainteresowań naukowyc   Przy otowując prace dyplomowe mo ą liczy  na indywidualną 

opiek  naukową    opinii studentów  w trakcie procesu dyplomowania uzyskują niezb dne 

wsparcie merytoryczne. Zakres pomocy w ramach opieki materialnej dla studentów 

ocenianego kierunku obejmuje wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej 
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przewidziane w art  173 ust  1 ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym  Studenci obecni na 

spotkaniu z Zespołem Oceniającym uznali proces przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej za przejrzysty i niebudzący  adnyc  zastrze eń  Pomoc materialną przyznaje 

Wydziałowa Komisja Stypendialna  której wi kszoś   z odnie z art  177 ust  3 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wy szym  stanową studenci  Ponadto studenci pozytywnie ocenili system 

rozpatrywania wniosków i rozstrzy ania skar     przedstawionej podczas spotkania opinii 

studentów  obowiązujące zasady ubie ania si  o stypendium  ektora, jako stypendium 

motywacyjnego, są odpowiednie i wystarczająco mobilizują do osią ania wysokic  wyników 

w nauce. 

 
Podsumowując  pomoc naukową  dydaktyczną i materialną nale y oceni  w pełni. Jednostka 

zapewnia studentom właściwą opiek  naukową  dydaktyczną oraz materialną  Studenci mają 

mo liwoś  dodatkowyc  konsultacji u nauczycieli akademickich, a w procesie dyplomowania 

są obj ci indywidualną pomocą merytoryczną  Oferowana pomoc materialna i socjalna w 

pełni odpowiada potrzebom studentów  
5 2 Jednostka stworzyła warunki do udziału studentów w krajowyc  i mi dzynarodowyc  pro ramac  

mobilności  w tym poprzez or anizacj  procesu kształcenia umo liwiającą wymian  krajową i 

mi dzynarodową oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.* 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym wyrazili zainteresowanie mobilnością 

studencką  Na ocenianym kierunku istnieje mo liwoś  skorzystania z pro ramu wymiany 

mi dzyuczelnianej w ramac  pro ramu Erasmus Plus    opinii studentów działania 

podejmowane przez Jednostk  w celu popularyzacji wymiany mi dzynarodowej są 

wystarczające   czelnia posiada podpisanyc  49 umów wymiany dla kierunku c emia    

roku akademickim 2014/2015, 41 studentów oceniane o kierunku skorzystało z mo liwości 

wyjazdu  a 7 studentów przyjec ało w ramac  wymiany studiowa  c emi  w Uniwersytecie 

Adama  ickiewicza w Poznaniu  Studenci uwa ają   e na etapie ustalania porozumienia w 

sprawie zaj   poza Jednostką  pracownicy  czelni są bardzo pomocni  co stanowi du e 

ułatwienie w or anizacji wyjazdu   Studenci mają mo liwoś  partycypowania w krajowych 

wymianach studenckich MOST   ydział   emii uczestniczy w pro ramie EurasiaCat, w 

którym o łoszony został konkurs na stypendia magisterskie i doktoranckie w Europie i w 

Azji   ydział ma podpisane bilateralne umowy z 36 partnerami w całej  nii Europejskiej. 

Dodatkowo studenci mo ą indywidualnie nawiązywa  współprac  z instytucjami 

za ranicznymi o erującymi miejsca do odbycia praktyk, otrzymując wsparcie z pro ramu 

Erasmus  Na  ydziale   emii mobilnością studencką zajmuje si  powołany przez Dziekana 

pełnomocnik ds  wymiany mi dzynarodowej  Studenci c emii biorą udział w kon erencjac  

naukowyc   na któryc  wy łaszają re eraty  które cz sto umieszczane są w publikacjac  

pokon erencyjnyc   Ponadto corocznie Koło Naukowe Studentów   emii or anizuje 

o ólnopolską kon erencj  naukową i drukuje materiały pokon erencyjne. Nawiązywanie 

kontaktów ze środowiskiem naukowym umo liwiają kon erencje pod patronatami ASS  em 

i Sekcji  łodyc  PT  em  

 

Jednostka stworzyła bardzo dobre warunki udziału studentów w krajowyc  i 

mi dzynarodowyc  pro ramac  wymiany studentów  Or anizacja procesu kształcenia sprzyja 

za ranicznej mobilności studentów  Uczelnia zapewnia właściwe wsparcie or anizacyjne 

podczas planowania wymiany. 

 
5.3 Jednostka wspiera studentów oceniane o kierunku w kontaktac  ze środowiskiem akademickim   
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z otoczeniem społecznym   ospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wc odzenia na rynek 

pracy  w szcze ólności  współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku.* 

Studenci wizytowane o kierunku otrzymują ze strony  ydziału i  czelni właściwe wsparcie 

w kwestiac  związanyc  z rozwojem zawodowym  kulturalnym i społecznym   śród 

or anizacji  które odpowiadają za animacj   ycia studenckie o  zarówno naukowe o, jak i 

kulturalne o  nale y wymieni  Samorząd Studentów oraz sprawnie  unkcjonujące koła 

naukowe   śród przedsi wzi    którymi zajmują si  członkowie kół nale y wspomnie  

popularyzacj  c emii w szkołac  i przy otowywanie lekcji pokazowyc  dla uczniów  

 

W opinii przedstawicieli Samorządu Studenckiego,  czelnia oraz  ydział w pełni wspierają 

ic  działania  o erując właściwe warunki materialne oraz umo liwiając realizacj  ró nyc  

inicjatyw  Studenci wizytowane o kierunku posiadają wiedz  na temat działalności 

Samorządu Studenckie o i je o kompetencji  Samorząd or anizuje spotkania inte racyjne dla 

studentów oraz aktywnie uczestniczy w promowaniu projektów kół naukowyc  oraz innyc  

inicjatyw studenckic    złonkowie Samorządu Studenckie o posiadają wiedz  na temat 

działalności Parlamentu Studentów  P  uczestniczą w o ólnopolskic  kon erencjac  

samorządów studentów  dele ują przedstawicieli do  ady  ydziału  Komisji Stypendialnej  

 remiów zajmującyc  si  Jakością Kształcenia na  ydziale   

 

Na Uczelni działa Biuro Karier  do które o zadań nale ą: pośrednictwo w znalezieniu pracy, 

sta u lub praktyk  poradnictwo zawodowe  or anizacja szkoleń i warsztatów podnoszącyc  

umiej tności radzenia sobie na rynku pracy oraz współpraca z pracodawcami    ramac  

swojej działalności biuro o eruje m in  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  

umo liwiające określenie predyspozycji zawodowyc   oraz konsultacje dokumentów 

aplikacyjnyc   Or anizuje równie  ró ne o rodzaju warsztaty i szkolenia pozwalające m in  

przy otowa  si  do poszcze ólnyc  cz ści procesu rekrutacyjnego. Studenci pozytywnie 

oceniają działalnoś  Biura Karier w kontekście wspierania ic  w kontakcie z otoczeniem 

społecznym i  ospodarczym  Podkreślali   e c  tnie uczestniczą w spotkaniac   które są 

organizowane przez Biuro oraz korzystają z o ert pracy i praktyk ponadpro ramowyc  

dost pnyc  w Biurze  Biuro Karier prowadzi stron  internetową we współpracy z 

absolwentami chemii - www pracawc emii pl  dzi ki której studenci mają mo liwoś  

zapoznania si  z o ertami rynku pracy po ukończeniu studiów  Na uwa   zasłu uje równie  

pro ram Studencka Akademia  entorin u  pole ający na stymulowaniu uczestników do 

świadome o i wzajemne o uczenia si  od siebie oraz pobudzania potencjału w obszarze 

rozwoju osobistego, zawodowego i akademickiego  W ramach Projektu odbywają si  

spotkania indywidualne.   trakcie spotkań student bądź absolwent pełniący rol  mentora 

wspiera swojego mentorowanego w realizacji osobistyc  i zawodowyc  celów  Korzystając z 

doświadczenia starszyc  studentów i absolwentów  mentorowani pracują nad pokonywaniem 

wspólnie zidenty ikowanyc  barier oraz nad wykorzystaniem własne o potencjału 

mentorowanego studenta. Mentorzy mają mo liwoś  zastosowania posiadanej wiedzy oraz 

umiej tności w nowym kontekście  doskonaląc przy tym umiej tności „coachingowo-

mentorskie”.  

 

W Jednostce or anizowane są seminaria pod nazwą "Spotkania z przemysłem" (10 

seminariów w okresie 2010-15), podczas któryc  studenci mają mo liwoś  spotkań z 

potencjalnymi pracodawcami. 

 

Studenci zapraszani są tak e na organizowane przez Wydział Chemii wystawy i koncerty oraz 

in ormowani są o wydarzeniach kulturalnych w Wielkopolsce. 
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Podsumowując  działalnoś  Jednostki w zakresie wsparcia studentów w kontaktac  z 

otoczeniem społeczno- ospodarczym  w celu zapewnieniu im odnajdowania si  na rynku 

pracy  nale y oceni  jako wyróżniającą  Na szcze ólną uwa   zasłu uje indywidualne 

podejście do ka de o studenta  ukierunkowana aktywnoś  Biura Karier  oraz aktywnoś  

 ydziału w tym zakresie  Or anizacje studenckie  w tym Samorząd  otrzymują właściwe 

wsparcie merytoryczne i  inansowe na rzecz rozwoju społeczne o  zawodowe o i 

kulturalne o studentów   
5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe  dydaktyczne  

i materialne  umo liwiające im pełny udział w procesie kształcenia oraz w badaniac  naukowyc . 

Na ocenianym kierunku w roku akademickim 2014/2015 studiowało 22 studentów 

z niepełnosprawnościami  Studenci z niepełnosprawnościami mają zapewnione wsparcie 

materialne. Na stronie internetowej  A  udost pnione są wszystkie niezb dne in ormacje 

dla osób niepełnosprawnyc  oraz wykaz osób koordynującyc  pomoc osobom 

niepełnosprawnym  Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo do wydłu enia 

czasu e zaminów  zamiany pisemnej  ormy e zaminu na  orm  ustną lub odwrotnie  

przesuni cia terminu e zaminu  Studenci z niepełnosprawnościami mo ą korzysta  ze 

stypendium specjalnego oraz z indywidualne o planu studiów  który ułatwia im dostosowanie 

procesu kształcenia do ic  potrzeb  Istnieje mo liwoś  pomocy innyc  osób (tzw. 

asystentów)  alternatywne zaj cia  F   szystkie te rozwiązania są ure ulowane w 

Zarządzeniu  ektora  A  nr 53/2012/2013 w sprawie stwarzania studentom 

niepełnosprawnym warunków do pełne o udziału w procesie kształcenia  Istotnym 

ułatwieniem jest mo liwoś  prowadzenia niektóryc  zaj   przez Internet (konsultacje, e-

learning). 

 

Podsumowując  nale y oceni  zakres pomocy udzielanej studentom niepełnosprawnym na w 

pełni. Studenci niepełnosprawni otrzymują ze strony  czelni i ocenianej Jednostki wszelkie 

wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne.  
 

5 5 Jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsłu   administracyjną studentów  

w zakresie spraw związanyc  z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną  a tak e publiczny 

dost p do in ormacji o pro ramie kształcenia i procedurac  toku studiów. 

Studenci in ormowani są o pro ramac  kształcenia za pośrednictwem internetowej strony 

 czelni  Pozytywnie oceniono dost p do in ormacji dotyczącyc  mo liwości ubie ania si  o 

pomoc materialną  w szcze ólności terminów składania wniosków  i  wyma anyc  

dokumentów   szelkie in ormacje są publikowane w  ormie komunikatów na tablicach 

informacyjnych i stronie internetowej  czelni oraz Jednostki  Studenci podkreślali   e 

wszystkie dokumenty re ulujące tok studiów znajdują si  na stronie internetowej  ponadto 

wszelkie in ormacje  mo ą równie  uzyska  od pracowników dziekanatu  Studenci 

szcze ólnie pozytywnie odnieśli si  do jakości obsłu i w dziekanacie  wskazując na 

 yczliwoś   o erowaną pomoc i niezb dne in ormacje  rzetelnoś  oraz indywidualne 

traktowanie ka de o studenta  Na uwa   zasłu uje  akt   e praca dziekanatów jest oceniana 

przez studentów co roku w  ormie elektronicznej ankiety  co ic  zdaniem pozytywnie wpływa 

na jakoś  obsłu i studenta  Zdaniem studentów  odziny przyj   w dziekanacie oraz 

Bibliotece są dostosowane do ic  potrzeb  Studenci pozytywnie ocenili równie  wsparcie ze 

strony Uczelni i Jednostki w organizowaniu praktyk. W zakresie decyzji wydawanych w 

indywidualnyc  sprawac  studentów  na podstawie przykładowyc  decyzji przedstawionyc  

podczas wizytacji  nale y stwierdzi    e decyzje wydawane są z odnie z art  107 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks post powania administracyjne o (Dz    2013 poz  267 z 

późń zm )   
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Podsumowując  obsłu a administracyjna studentów zasłu uje na ocen  w pełni. Studenci 

mają dost p do wszystkic  niezb dnyc  in ormacji związanyc  z procesem dydaktycznym  

zarówno na stronie internetowej  jak i w dziekanacie  Na szcze ólne wyró nienie zasłu ują 

pracownicy administracyjni - za  yczliwoś  i indywidualne podejście do studenta.  
 

6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz 

podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów – ocena wyróżniająca. 

 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 6: Wewn trzny system zapewniania jakości 

kształcenia na  ydziale   emii  A  nale y uzna  za wyróżniający  Jest to system pełny i 

skuteczny w realizacji wysokiej jakości kształcenia  zapewniający wysoką jakoś  pro ramów 

kształcenia  kadry naukowo-dydaktycznej, infrastruktury naukowo-dydaktycznej oraz 

prawidłową wery ikacj  osią ania e ektów kształcenia  System gwarantuje udział w procesie 

doskonalenia jakości wszystkic  interesariuszy związanyc  z kształceniem.  ydziałowy 

system zapewniania jakości kształcenia jest wzorowany na o ólnouczelnianyc  

rozwiązaniac   które są unikatowe w skali krajowej  a jednocześnie właściwie dostosowany 

do specy iki  ydziału  Dowodem skuteczności przyj tyc  rozwiązań jest pozycja  ydziału 

na mapie kształcenia c emiczne o w Polsce  na której pod ka dym wz l dem (nauka  

pro ramy kształcenia  in rastruktura  współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz 

absolwentami) nale y on do ścisłej czołówki   otowy konkurowa  z najlepszymi w Europie  

 

 dokumentowana w raporcie skutecznoś  działań podejmowanyc  w Jednostce w celu 

osią ania e ektów kształcenia najwy szej jakości świadczy o tym    e wewn trzny system 

zapewniania jakości działa  a zac odzące mądre zmiany w procesie kształcenia (np  

indywidualizacja kształcenia  nowe specjalności jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku 

pracy  opracowanie zestawu dobryc  praktyk dla wery ikacji osią ania zało onyc  e ektów 

kształcenia)   e jest on stosownie mody ikowany w odpowiedzi na nowe wyzwania   
 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 6: Brak. 

6.1 Jednostka  mając na uwadze polityk  jakości  wdro yła wewn trzny system zapewniania jakości 

kształcenia  umo liwiający systematyczne monitorowanie  ocen  i doskonalenie realizacji procesu 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów  w tym w szcze ólności ocen  stopnia realizacji 

zakładanyc  e ektów kształcenia i okresowy prze ląd pro ramów studiów mający na celu ic  

doskonalenie  przy uwz l dnieniu:* 

6.1.1 projektowania e ektów kształcenia i ic  zmian oraz udziału w tym procesie 

interesariuszy wewn trznyc  i zewn trznyc  * 

6.1.2 monitorowania stopnia osią ni cia zakładanyc  e ektów kształcenia na wszystkic  
rodzajac  zaj   i na ka dym etapie kształcenia  w tym w procesie dyplomowania  

6.1.3 wery ikacji osią anyc  przez studentów e ektów kształcenia na ka dym etapie 
kształcenia i wszystkic  rodzajac  zaj    w tym zapobie ania pla iatom i ic  

wykrywania,* 

6.1.4 zasad  warunków i trybu potwierdzania e ektów uczenia si  uzyskanyc  poza 
systemem studiów  

6.1.5 wykorzystania wyników monitorin u losów zawodowyc  absolwentów do oceny 

przydatności na rynku pracy osią ni tyc  przez nic  e ektów kształcenia * 

6.1.6 kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku studiów  
oraz prowadzonej polityki kadrowej,* 

6.1.7 wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez 

studentów w ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, 

6.1.8 zasobów materialnyc   w tym in rastruktury dydaktycznej i naukowej oraz środków 

wsparcia dla studentów  
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6.1.9 sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczącyc  

zapewniania jakości kształcenia  

6.1.10  dost pu do in ormacji o pro ramie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz 

jego wynikach 

Procedury  ewn trzne o Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ( SZJK) obejmują 

proces projektowanie e ektów kształcenia oraz dokonywania zmian  Z przedstawionej 

dokumentacji wynika   e dominującą rol  w tym procesie od rywa punkt widzenia kadry 

naukowo-dydaktycznej  której zainteresowania naukowe odbijają si  na proponowanyc  

kierunkac  rozwoju o erty dydaktycznej  co na pro ilu o ólnoakademickim jest szcze ólnie 

po ądane  Nie mniej w tworzenie i aktualizacj  e ektów kształcenia  zaan a owane są 

wszystkie  rupy interesariuszy   iałem odpowiedzialnym za koordynacj  te o procesu jest 

 ada Pro ramowa  która wykorzystuje in ormacje poc odzące od  ydziałowe o Zespołu ds  

Oceny Jakości Kształcenia  Koordynatorów Specjalności oraz  ady Gospodarczej  

Wypracowane w ten sposób propozycje przedstawiane są władzom dziekańskim oraz  adzie 

 ydziału    proces tworzenia i dokonywania zmian w e ektac  kształcenia zaan a owani są 

interesariusze wewn trzni i zewn trzni    odniesieniu do pierwszej  rupy narz dziami 

pozyskiwania in ormacji są: badania ankietowe oraz rozmowy studentów z koordynatorami 

specjalności (wcześniej opiekunami)    odniesieniu do dru iej  rupy są to spotkania  ady 

Gospodarczej  współpraca ze szkołami średnimi oraz wyniki badań losów absolwentów  

Przedstawiciele wszystkic   rup interesariuszy wewn trznyc  zaan a owani są w prace 

zespołów w ramac  przedstawionej procedury  Na ka dym z etapów osoby zaan a owane w 

powy sze działania wykazują zrozumienie i identy ikacj  z celami systemu oraz podkreślają 

ic  u ytecznoś  dla budowania pro ramów kształcenia  Studenci uczestniczą w 

zinstytucjonalizowany sposób w procesie zapewniania jakości i budowania kultury jakości 

kształcenia poprzez udział swoic  przedstawicieli w pracac  zespołów odpowiadającyc  za 

ten proces  jak te  biorą udział w ocenie nauczycieli akademickic  przeprowadzanyc  w 

formie ankiet ewaluacyjnych. Pro ramy studiów są przekazywane przedstawicielom 

Samorządu studentów i ka dorazowo opiniowane przez ten or an przed przedstawieniem ic  

na Radzie Wydziału  z odnie z art  68  ust 1  pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym  

Jednostka przestrze a re ulacji dotyczącyc  udziału studentów w or anac  kole ialnyc   co 

stwierdzono na podstawie przedstawionyc  podczas wizytacji list obecności z posiedzeń 

Rady  ydziału  Liczba studentów uczestniczącyc  w posiedzeniac  stanowi wyma ane 20% 

składu te o or anu i jest z odne z art  67 ust  4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r  Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz    2005 Nr 164 poz  1365  z późn  zm )  
 

 

Stosowane metody monitorowania stopnia osią ania zakładanyc  e ektów kształcenia oparte 

są na bie ącej analizie zdobywanyc  przez studentów wyników w nauce  Podczas pierwszyc  

zaj   nauczyciele akademiccy podają do wiadomości studentów treści sylabusów  które 

zawierają szcze ółowe in ormacje dotyczące prowadzonyc  zaj    w tym warunki i sposób 

kontroli wyników nauczania    opinii studentów system umo liwia właściwe zmierzenie  

obserwowanie i ocen  osią ania e ektów kształcenia na poszcze ólnyc  etapac  studiów  a 

przyj te metody wery ikacji są adekwatne do zakładanyc  celów. Ostatecznym etapem 

wery ikacji e ektów kształcenia jest proces dyplomowania   arunkiem dopuszczenia do 

e zaminu dyplomowe o jest spełnienie wszystkic  wyma ań wynikającyc  z pro ramu 

kształcenia oraz zło enie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny promotora oraz 

recenzenta  a tak e pozytywny wynik sprawozdania z systemu antyplagiatowego. Studenci 

obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym uznali   e e ekty kształcenia są mo liwe do 
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zmierzenia i ocenienia na ka dym etapie procesu kształcenia  ponadto znane są im  ormy 

weryfikacji i uznają je za przejrzyste i rzetelne   
 

Za całościowe działanie procedur oraz opracowania zaleceń w obszarze wery ikacji 

osią anyc  przez studentów e ektów kształcenia odpowiada  ydziałowy Zespół ds  Oceny 

Jakości Kształcenia  Zbiera on i opracowuje in ormacje poc odzące od prowadzącyc  zaj cia 

oraz koordynatorów specjalności  Z dru iej strony in ormacje poc odzą z badań ankietowyc  

i opinii z łaszanyc  przez studentów  Studenci są świadomi treści kształcenia i to  łównie 

stopień ic  realizacji oraz metody dydaktyczne oceniają w swoic  ankietac   Poddane 

analizie wyniki badań oraz zebrane in ormacje są przekazywane  adzie  ydziału   ładzom 

 ydziału   adzie Pro ramowej  Koordynatorom Specjalności oraz  inalnie pracownikom  

Potwierdzeniem tego procesu są sprawozdania z samooceny  ydziału oraz zalecenia w 

przedmiotowym obszarze  Na podstawie analizy wspomnianyc  dokumentów oraz rozmów z 

interesariuszami wewn trznymi mo na potwierdzi  skutecznoś  działania procedur WSZJK 

w tym obszarze. 

 

  ramac  zasad  warunków i trybu potwierdzania e ektów uczenia si  uzyskanyc  poza 

systemem studiów  do momentu ukazania si  rozwiązań o ólnouczelnianyc ,  unkcjonowały 

procedury wydziałowe  Za ic  realizacj  odpowiedzialna była  ydziałowa Komisja ds  

Potwierdzania E ektów Kształcenia   e ulamin działania Komisji zakłada udział w niej 

przedstawicieli  ady Pro ramowej  Kierowników Zespołów Dydaktycznyc  oraz  ładz 

Dziekańskic    
 

Osobą odpowiedzialną za śledzenie zawodowyc  losów absolwentów oraz przedstawiania 

stosownych w tym zakresie rekomendacji jest Pełnomocnik ds  monitorowania karier 

absolwentów  Przedstawiona dokumentacja oraz rozmowy z osobami zaan a owanymi w 

proces badania oraz wykorzystania ich wyników, potwierdziły działanie systemu w ramac  

przyj tyc  procedur  Ankiety wysyłane są do absolwentów po trzec  i pi ciu latac  od 

ukończenia studiów  Z wynikami zapoznają si  władze  ydziału oraz  ada Pro ramowa  

wykorzystując je do lepsze o dostosowania pro ramów kształcenia w odpowiedzi na 

zapotrzebowania rynku pracy   yniki badań wykorzystywane są przy  ormułowaniu zaleceń 

dla  ydziałowe o Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz  ady Pro ramowej   
 

 ydział dokonuje systematycznej ewaluacji kadry akademickiej, w cyklu dwuletnim. W 

ramac  działań  SZJK odpowiada za to  ydziałowy Zespół ds  Oceny Jakości Kształcenia  

  sposób pośredni zaan a owani są tak e Koordynatorzy Specjalności oraz Kierownicy 

Zespołów Dydaktycznyc    yniki oceny, wraz z zaleceniami dla  ydziałowe o Zespołu ds  

Zapewniania Jakości Kształcenia oraz władz  ydziału, są publikowane w samoocenie 

jednostki oraz sprawozdaniac   ydziałowe o Zespołu ds  Jakości Kształcenia   ozmowy z 

pracownikami oraz studentami potwierdziły wdra anie rekomendowanyc  działań 

naprawczyc    ładze  ydziału prowadzą działania motywacyjne  które wyma ają 

systematycznej oceny kadry akademickiej oraz pozwalają na na radzanie pracowników za 

działalnoś  naukową  dydaktyczną i or anizacyjną  Znaczenie tyc  działań wskazali sami 

pracownicy podczas spotkania z członkami Zespołu Oceniające o  
 

Na ocenianym kierunku  po ka dej sesji e zaminacyjnej, odbywa si  elektroniczne, 

anonimowe, ankietowe badanie opinii dotyczącej jakości zaj   dydaktycznyc . Ankieta 

składa si  z 12 pytań. Studenci oceniają m in   czy treści realizowane na zaj ciac  były dobrze 

przy otowane i uporządkowane  czy  orma zaj   i liczba  odzin była dobrze dostosowana do 

treści  realizowanyc  w ramac  przedmiotu  czy prowadzący określił kryteria uzyskania 

zaliczenia z przedmiotu  czy prowadzący zapoznał studentów z przedmiotowymi e ektami 
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kształcenia w obszarze wiedzy  umiej tności oraz kompetencji społecznyc   Studenci mo ą 

wpisywa  dodatkowe adnotacje w polu „ wa i”  Obecni na spotkaniu z Zespołem 

Oceniającym  studenci wskazali na  przydatnoś  badań ankietowyc   w kontekście szybkiej 

reakcji  ładz na z łaszane problemy   Problemem dostrzeganym przez wszystkich 

interesariuszy obj tyc  działaniami  SZJK jest niski procentowy udział studentów w 

badaniach ankietowych.   
 

 SZJK obejmuje swoimi procedurami badania zasobów materialnyc  oraz środków wsparcia 

dla studentów   ykonywanie ic  potwierdzili odpowiedzialni za realizacj  działań w ramac  

systemu Kierownicy Zespołów Dydaktycznyc  oraz Koordynatorzy Specjalności  Ponadto na 

skutecznoś  działań w ramac  procedur przewidzianyc  w  SZJK wskazywali studenci oraz 

sami prowadzący zaj cia  którzy mają mo liwoś  oceny bazy dydaktycznej  
 

Za dokumentacj  działań w ramac  WSZJK na Wydziale Chemii odpowiada  ydziałowy 

Zespół ds  Jakości Kształcenia   szystkie wyniki badań  protokoły ze spotkań  notatki z 

kon erencji i szkoleń  a tak e sprawozdania i zalecenie znajdują w biurze Przewodniczącej 

 ydziałowe o Zespołu ds  Oceny Jakości Kształcenia  Dokumentacja działań w ramac  

obszarów zdia nozowanyc  do poprawy znajduje si  u osób odpowiedzialnyc  za 

poszcze ólne obszary  najcz ściej u Dziekana  Prodziekanów oraz Dziekanacie  ydziału  

Analiza dokumentów oraz rozmowy z pracownikami i studentami pozwalają stwierdzi    e 

cały proces dokumentowania działań dotyczącyc  jakości kształcenia ma c arakter cykliczny  

systemowy i celowy. 
 

In ormacje o procesie kształcenia znajdują si  na stronie internetowej  ydziału   emii    

jej ramach funkcjonuje autorski system  elektronicznej obsłu i sylabusów  który pozwala 

uzyska  in ormacje o ka dym poziomie i etapie realizacji procesu dydaktyczne o  System 

pozytywnie odbierany jest zarówno przez studentów  jak i nauczycieli akademickic   

 

Podsumowując  wewn trzny system zapewniania jakości kształcenia na  ydziale   emii 

 A  nale y uzna  za wyróżniający  Jest to system pełny i skuteczny w realizacji wysokiej 

jakości kształcenia i zapewnia wysoką jakoś  pro ramów kształcenia  kadry naukowo-

dydaktycznej, infrastruktury naukowo-dydaktycznej oraz prawidłową wery ikacj  osią ania 

e ektów kształcenia  System zapewnia udział w procesie doskonalenia jakości wszystkic  

interesariuszy związanyc  z kształceniem.  ydziałowy system zapewniania jakości 

kształcenia jest wzorowany na o ólnouczelnianyc  rozwiązaniac   które są unikatowe w skali 

krajowej  a jednocześnie mądrze dostosowany do specy iki  ydziału  Dowodem 

skuteczności przyj tyc  rozwiązań jest pozycja  ydziału na mapie kształcenia c emicznego 

w Polsce  na której pod ka dym wz l dem (nauka  pro ramy kształcenia  in rastruktura  

współpraca z otoczeniem społeczno- ospodarczym oraz absolwentami) nale y on do ścisłej 

czołówki   otowy konkurowa  z najlepszymi w Europie  

6.2. Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewn trzne o systemu zapewniania 

jakości i je o wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów  a tak e 

wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

Przeprowadzona wizytacja, spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za jakoś  kształcenia  z 

kadrą i studentami pozwalają stwierdzi    e  Jednostka dokonuje systematycznej oceny 

skuteczności wewn trzne o systemu zapewniania jakości i cią le  o doskonali  Udokumentowana w 

raporcie skutecznoś  działań podejmowanyc  w Jednostce w celu osią ania e ektów 

kształcenia najwy szej jakości świadczy o tym    e wewn trzny system zapewniania jakości 

działa  a zac odzące mądre zmiany w procesie kształcenia (np  indywidualizacja kształcenia, 

nowe specjalności jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy  opracowanie zestawu 
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dobryc  praktyk dla wery ikacji osią ania zało onyc  e ektów kształcenia)   e jest on 

modyfikowany w odpowiedzi na nowe wyzwania.  

 

  analiz  i doskonalenie wewn trzne o systemu zapewniania jakości zaan a owane są 

szerokie  remia interesariuszy  Dyskusje nad doskonaleniem jakości kształcenia odbywają si  

podczas posiedzeń  ady  ydziału  otwartyc  spotkań z całą społecznością wydziałową  z 

młodzie ą ze szkół średnic   podczas konferencji dydaktycznych. Wnioski z dyskusji w w 

działanie przekuwa  ydziałowa Komisja ds  Jakości Kształcenia  Na Wydziale postawiono 

na zaan a owanie w ten proces najlepszyc  młodyc  naukowców-dydaktyków  wyłanianyc  

w konkursie „Lon o Sed Proximus Intervallo”   Z laureatów konkursu utworzono zespół  

któremu zostawiono swobod  w proponowaniu zmian związanyc  z procesem doskonalenia 

jakości kształcenia na  ydziale  To dzi ki pracy te o zespołu powstało opracowanie 

dotyczące standardów i procedur oceniania e ektów kształcenia w celu poprawy jakości 

zdobywanych kwalifikacji na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. 

 

Nie ma  adnyc  wątpliwości   e Jednostka wyróżniająco dba o skutecznoś  działania 

wewn trzne o systemu zapewniania jakości kształcenia na ocenianym kierunku  

 
*
 - stopień spełnienia oznaczone o  wiazdką kryterium II i II stopnia warunkuje ocen  kryterium nadrz dne o, tj. 

odpowiednio II i I stopnia 

 
Odniesienie się do analizy  WOT przedstawionej przez jednostkę w raporcie samooceny, w kontekście 

wyników oceny  przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA 

Jednostka dokonała przemyślanej i do ł bnej analizy pro ramu kształcenia i je o realizacji  

biorąc pod uwa   perspektywy rozwoju kierunku  Najsilniejszymi atutami  ydziału   emii 

 niwersytetu im  Adama  ickiewicza w Poznaniu są: 

 liczna  silna naukowo  o renomie mi dzynarodowej kadra naukowo-dydaktyczna, 

która swoimi zainteresowaniami pokrywa wszystkie wa ne obszary c emii  

 znakomita infrastruktura badawcza i dydaktyczna wykorzystywana w procesie 

dydaktycznym, 

 nowa siedziba  ydziału na kampusie  orasko  na którym zlokalizowano wszystkie 

wydziały przyrodnicze  A  oraz nowoczesne centra naukowe (centrum 

NanoBioMedyczne, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii) 

 

 szystkie te atuty sprzyjają kształceniu c emicznemu na najwy szym poziomie  

powiązanym z najnowszymi osią ni ciami naukowymi oraz pozwalają elastycznie 

rea owa  na wyzwania otoczenia społeczno- ospodarcze o  Dodatkowo odpowiedzią na 

wyzwania rynku pracy jest indywidualizacja kształcenia wprowadzana na  ydziale w 

roku akademickim 2016/2017. 

 

Nowoczesna infrastruktura badawczo-dydaktyczna jest zarówno szansą  jak i za ro eniem 

dla  ydziału  Szansą  poniewa  z jej pomocą mo na intensy ikowa  współprac   w tym 

komercyjną  z partnerami zewn trznymi  Za ro eniem  poniewa  jej utrzymanie jest 

kosztowne  Innym za ro eniem dla Jednostki jest potencjalny brak licznych, dobrze 

przy otowanyc  kandydatów na studia  zarówno I i II stopnia  Jednostka prowadzi 

kształcenie o pro ilu o ólnoakademickim  Na studiac  I stopnia powinno by  ono 

związane z badaniami  a na studiac  II stopnia studenci powinni bra  udział w badaniac   

Na  ydziale studiuje 2066 (dane z raportu) studentów  Trudno sobie wyobrazi  takie 

masowe kształcenie  jako stricte naukowe   arto byłoby rozwa y  wprowadzenie pro ilu 

praktyczne o we współpracy z podmiotami zewn trznymi    tym celu nale ałoby 
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zintensy ikowa  kontakty z  irmami c emicznymi oraz absolwentami  Jednostka zdaje 

sobie spraw  ze słabości w tym zakresie i podejmuje liczne inicjatywy   eby temu 

zaradzi   Odpowiedzią są c o by wspólne studia mi dzyuczelniane z innymi uczelniami 

w kraju. 

 

 ocną stroną  ydziału  a jednocześnie je o szansą  jest przemyślana polityka dbania o 

jakoś  kształcenia c arakteryzująca si  mądrym monitorowaniem realizacji pro ramów 

studiów  współpraca mi dzynarodowa oraz liczne akcje promocyjne popularyzujące 

c emi   

Zalecenia 

Społecznoś   ydziału   emii wykazała   e potra i sama w pełni zadba  o rozwój swojej 

Jednostki i jakoś  prowadzone o w niej kształcenia  Zespół nie  ormułuje twardyc  zaleceń  

ale proponuje rozwa enie utworzenie studiów o pro ilu praktycznym we współpracy z 

podmiotami zewn trznymi  Szcze ólnie dotyczy to studiów I stopnia   ydział ma potencjał  

 eby takie studia były wzorcowym studiami o pro ilu praktycznym  wzorem dla innyc   

 

 

 

Dobre praktyki 

1.  ydział jest Jednostką  w której jakoś  kształcenia jest poc odną prowadzonyc  

badań naukowyc     proces dydaktyczny są zaan a owani naukowcy o renomie 

mi dzynarodowej  a studenci uczestniczą w prawdziwyc  badaniac  naukowyc   

Liczna i silna naukowo kadra, o szerokim spektrum zainteresowań  umo liwia 

elastyczne tworzenie atrakcyjnyc  specjalności kształcenia  które są odpowiedzią na 

zapotrzebowanie zewn trzne  

2. Stałe dą enie do podnoszenie jakości kształcenia poprzez monitorowanie procesu 

dydaktyczne o i wycią anie stosownyc  wniosków  Najwy szym te o wyrazem jest 

wprowadzenie od roku akademickie o 2016/2017 pełnej indywidualizacji kształcenia  

3. Doceniania osią ni   dydaktycznyc  pracowników poprzez or anizacj  

dedykowane o konkursu „Lon o Sed Proximus Intervallo”  Laureaci konkursu tworzą 

zespół zajmujący si  doskonaleniem rozwiązań wspierającyc  jakoś  kształcenia na 

 ydziale  E ektem pracy zespołu jest opracowanie dotyczące standardów i procedur 

wery ikacji osią ania e ektów kształcenia  uznane jako  odne naśladowania na całym 

Uniwersytecie. 

4. Znakomicie przy otowany portal in ormacyjny dla studentów z autorskim modułem 

SylabusPlus  do tworzenia i prezentacji sylabusów  

5. Zaan a owanie  ydziału   emii w rozwój kształcenia c emiczne o w Polsce na 

ka dym poziomie kształcenia  od szkoły podstawowej po studia III stopnia  
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