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dokonanej w dniach 12-13 stycznia 2015 r. na kierunku „ochrona środowiska” 

prowadzonym w obszarach nauk: ścisłych (w dziedzinie nauk chemicznych)  

oraz przyrodniczych (w dziedzinie nauk biologicznych) na poziomie studiów  

pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,  

realizowanych w formie studiów stacjonarnych  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 

 

przewodniczący: prof. dr hab. Michał Kozakiewicz – członek PKA 

  

członkowie:         prof. dr hab. Józef Koc – ekspert PKA 

                             dr hab. Janusz Majecki  – ekspert PKA 

       mgr Agnieszka Socha-Woźniak – ekspert PKA ds. formalno-prawnych 

       Adam Subotkowski – ekspert PKA ds. studenckich 

 

 

Krótka informacja o wizytacji 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzona została z inicjatywy 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac przyjętego przez Prezydium 

PKA na rok akademicki 2014/2015. Polska Komisja Akredytacyjna po raz trzeci oceniała 

jakość kształcenia na powyższym kierunku. Informacje na temat wyniku poprzedniej oceny 

zamieszczone zostały w Załączniku nr 3 do niniejszego Raportu.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. 

Poprzedzona była zapoznaniem się Zespołu Oceniającego z przedłożonym przez Uczelnię 

Raportem Samooceny oraz podziałem zadań pomiędzy członków Zespołu. Wizytacja 

rozpoczęła się spotkaniem z Władzami Uczelni oraz Wydziału. Podczas spotkania 

Przewodniczący ZO przedstawił cel wizyty, zakres spraw będących przedmiotem oceny przez 

poszczególnych członków Zespołu oraz ich rolę w dokonywanej ocenie. Wizytacja przebiegła 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Raport z wizytacji opracowano na podstawie Raportu Samooceny oraz dokumentacji 

przedstawionej przez Uczelnię w toku wizytacji, spotkań i rozmów przeprowadzonych z 

Władzami Uczelni oraz Wydziału, pracownikami i studentami ocenianego kierunku, 

hospitacji zajęć, wizytacji infrastruktury dydaktycznej oraz przeglądu losowo wybranych prac 

dyplomowych wraz z ich recenzjami. Władze Uczelni i Wydziału stworzyły dobre warunki do 

pracy Zespołu Oceniającego PKA.    

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

RAPORT  Z  WIZYTACJI 

(ocena programowa) 
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Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 

 

1. Koncepcja   rozwoju ocenianego kierunku formułowana  przez jednostkę*  

 

1) Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego została określona w Programie Rozwoju 

Uczelni przyjętym – zgodnie z § 24 pkt. 3 Statutu Uczelni – Uchwałą nr 34/VI/2007 Senatu 

UJ z dnia 27 czerwca 2007 r., zmienioną następnie Uchwałami Senatu: nr 53/VI/2010 z dnia 

30 czerwca 2010 r. oraz nr 85/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Obowiązująca Strategia 

Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020 jest obecnie najważniejszym 

dokumentem polityki rozwoju Uczelni określającym „cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu    

w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2020” (Strategia dostępna jest na stronie 

internetowej Uczelni - http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-rozwoju/strategia-rozwoju-2014-

2020). Jest to dokument stworzony przy zaangażowaniu pracowników i ekspertów 

skupionych w Zespole ds. Przygotowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz Senackiej Komisji Rozwoju. Program Rozwoju określa misję, wizję Uczelni, cele 

strategiczne oraz cele szczegółowe. Podstawowe strategiczne kierunki działania Uczelni 

określone w tym dokumencie, to: (i) umocnienie wysokiej pozycji UJ w Polsce i Europie 

poprzez ciągłe doskonalenie jakości dydaktyki, w tym oferty skierowanej do studentów 

zagranicznych, (ii) ciągły rozwój działalności naukowo-badawczej we współpracy z 

najlepszymi światowymi ośrodkami naukowymi, (iii) aktywność społeczności akademickiej 

w staraniach o uzyskiwanie środków finansowych na badania, pochodzących ze źródeł 

zewnętrznych, (iv) rozszerzanie grona wybitnych nauczycieli akademickich i ścisłe 

powiązanie rozwoju kadry z priorytetami dydaktycznymi i badawczymi Uczelni, (v) 

promowanie prac badawczo-rozwojowych, które powinny służyć polskiej gospodarce. 

 Oceniany kierunek „ochrona środowiska” powołany został przez Senat UJ w dniu 18 

listopada 1992 r., kształcenie w ramach tego kierunku ma już więc na Uczelni długoletnią 

tradycję, a treści programowe i organizacja studiów wielokrotnie były zmieniane by 

dostosować je do aktualnego stanu wiedzy oraz wymagań formalnych wynikających z 

obowiązujących przepisów. Realizowana obecnie koncepcja kształcenia na ocenianym 

kierunku studiów jest zgodna z programem rozwoju Wydziału Chemii UJ.  

Jak wynika z § 33 pkt 1 Statutu Uczelni, do kompetencji Rady Wydziału należy ustalanie 

ogólnych kierunków działalności Wydziału. W oparciu o powyższy przepis Rada Wydziału 

zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. Program rozwoju Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2013-2017. Program ten nawiązuje wprost do misji i 

http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-rozwoju/strategia-rozwoju-2014-2020
http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-rozwoju/strategia-rozwoju-2014-2020
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strategii Uczelni i opiera się o wartości nadrzędne takie, jak uczciwość, rzetelność oraz 

odpowiedzialność. Jako podstawowe cele strategiczne na lata  2013-2017 Wydział przyjął 

m.in.: (i) poprawę jakości dydaktyki oraz wzmocnienie jej roli w życiu Wydziału, (ii) rozwój 

działalności naukowej, (iii) innowacje i transfer technologii, (iv) informatyzację Wydziału.  

Kształcenie na ocenianym kierunku „ochrona środowiska”, prowadzone na bardzo 

wysokim poziomie i pozostające w ścisłym związku z badaniami naukowymi realizowanymi 

na Wydziale,  odpowiada dobrze dwóm pierwszym celom strategicznym Jednostki. Ambicją 

Wydziału jest skuteczne konkurowanie z najlepszymi uniwersytetami Europy i świata pod 

względem jakości kształcenia i poziomu naukowego. Jednym z elementów realizacji tych 

ambitnych celów jest kształcenie interdyscyplinarne (odniesienie efektów kształcenia do 

dwóch obszarów nauki – nauk ścisłych oraz nauk przyrodniczych, i związana z tym ścisła 

współpraca dwóch wydziałów UJ, tj. Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Nauk o 

Ziemi w kreowaniu i realizacji programu nauczania) zapewniające studentom zdobycie 

najwyższych kwalifikacji i pozwalające im na skuteczne konkurowanie na krajowym i 

międzynarodowym rynku pracy. Ofertę kształcenia, dzięki jej innowacyjności, można uznać 

za bardzo atrakcyjną, zaś konstrukcja programu daje możliwości jej elastycznego 

kształtowania. Kształcenie na ocenianym kierunku uwzględnia uniwersalne wartości etyczne i 

europejskie tradycje akademickie, zasady demokracji oraz swobody dyskusji akademickiej. 

Koncepcja kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” zawierająca nowoczesną ofertę 

dydaktyczną i zakładająca aktywny udział studentów w życiu naukowym Jednostki jest więc 

zbieżna w misją Uniwersytetu i nawiązuje wprost do polityki zapewniania jakości kształcenia 

realizowanej przez Uczelnię.  

2) W misji i strategii WCh UJ podkreśla się m.in. znaczenie ścisłych kontaktów z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym poprzez budowanie i utrzymywanie wysokiej jakości kultury 

kształcenia i dostosowywanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy kształtowanych 

aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną regionu i kraju. Mówią o tym zadania 

sformułowane w Programie Rozwoju w ramach priorytetów strategicznych Wydziału: 

priorytet 1, zadanie 1.03: „Intensyfikowanie współpracy z pracodawcami w zakresie 

tworzenia programów studiów oraz planowania ścieżek kariery studentów i absolwentów”;  

priorytet 1, zadanie 1.15: „Promocja chemii jako dziedziny o szczególnym znaczeniu dla 

rozwoju cywilizacji”; priorytet 2, zadanie 2.03: „Koordynacja i nadzór działań w ramach 

Centrum Atomic-Chemia oraz KNOW im. M. Smoluchowskiego w celu pełnego wykorzystania 

ich potencjału oraz zacieśnienia współpracy z sektorem gospodarki”; priorytet 4, zadanie 
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4.01: „Promowanie działań dążących do ściślejszego powiązania działalności naukowej z 

sektorem gospodarki”. Dokument Program rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na lata 2013-2017 został opracowany przez powołany przez Dziekana zespół 

zadaniowy, w skład którego wchodzili wyłącznie interesariusze wewnętrzni (pracownicy 

naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciel doktorantów). Udział przedstawicieli otoczenia 

społeczno-gospodarczego w tworzeniu strategii Jednostki ograniczał się jedynie do 

nieformalnych konsultacji. Pomimo tego rozwój kontaktów z otoczeniem społeczno-

gospodarczym został w dokumencie silnie zaznaczony. 

 Na całością spraw związanych z procesem dydaktycznym na Wydziale czuwa 

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych, w skład której wchodzą przedstawiciele 

nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. Za utrzymywanie wysokiej kultury 

jakości kształcenia odpowiada Zespół ds. Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych (pracownicy naukowo-

dydaktyczni, a także reprezentanci studentów, doktorantów oraz pracowników nie będących 

nauczycielami). Nad realizacją i doskonaleniem programu studiów na ocenianym kierunku 

czuwa Rada Programowa kierunku „ochrona środowiska”, w skład której wchodzą jedynie 

przedstawiciele nauczycieli akademickich. Z kolei, Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla 

kierunku „ochrona środowiska” analizuje stopień osiągania zakładanych efektów kształcenia, 

trafność stosowanych metod dydaktycznych i form zajęć oraz jakość infrastruktury 

wspierającej proces dydaktyczny. W skład Zespołu wchodzą: Kierownik Studiów „ochrona 

środowiska” (jako przewodniczący), przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej (w tym 

prodziekani ds. dydaktyki obydwu wydziałów współtworzących kierunek), przedstawiciele 

pracodawców (5 osób) oraz przedstawiciel studentów. W składzie Zespołu brak 

przedstawiciela doktorantów. Wpływ opinii interesariuszy zewnętrznych na kształtowanie 

oferty dydaktycznej Wydziału realizuje się przez ich udział w pracach Zespołu ds. Oceny 

Efektów Kształcenia dla kierunku „ochrona środowiska”, a w pewnym stopniu także poprzez 

ich udział w corocznie organizowanej konferencji studenckiej Giełda Prac, w ramach której 

odbywają się spotkania z przedstawicielami pracodawców z udziałem studentów i nauczycieli 

akademickich, na których dyskutowane są problemy związane z dostosowaniem programów 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ponadto, przedstawiciele instytucji oferujących 

studentom miejsca praktyk, potencjalni pracodawcy, uczestniczą także w roboczych 

spotkaniach mających na celu konsultacje w zakresie efektów kształcenia. 

 W efekcie pracy powyższych gremiów koncepcja kształcenia na kierunku „ochrona 

środowiska” jest stale weryfikowana poprzez coroczne przeglądy programu, metod i form 
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kształcenia, poprawności przyporządkowania punktów ECTS, realizacji zakładanych efektów 

kształcenia a także analizę posiadanej infrastruktury dydaktycznej. Wyniki corocznych analiz 

zebrane w corocznych „Sprawozdaniach z oceny zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia” 

służą ciągłemu doskonaleniu procesu kształcenia na ocenianym kierunku. Podsumowując, w 

oparciu o Raport Samooceny oraz materiały i informacje uzyskane podczas wizytacji oraz 

wnioski ze spotkań z pracownikami i studentami można uznać, że interesariusze wewnętrzni i 

zewnętrzni są aktywnie włączani w proces budowania kultury jakości kształcenia, są włączani 

również w proces realizacji zadań strategicznych.  

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego
1 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Koncepcja kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” zawierająca nowoczesną ofertę 

dydaktyczną i zakładająca aktywny udział studentów w życiu naukowym Jednostki jest 

zbieżna z misją i strategią Uniwersytetu i nawiązuje wprost do polityki zapewniania jakości 

kształcenia realizowanej przez Uczelnię. 

2) Udział wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania 

koncepcji kształcenia, jego celów, efektów i perspektyw rozwoju należy uznać za 

wystarczający.  

 

2.Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów  

i efektów kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie. 

 

1) Uchwałą nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu w dniu 25 

stycznia 2012 r. ustalono wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UJ w 

zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, a także kursów 

dokształcających. Efekty kształcenia dla kierunku „ochrona środowiska” Rada Wydziału 

Chemii przyjęła w dniu  8 marca 2012 r., a następnie Senat Uczelni zatwierdził Uchwałą nr 

34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 r. „W sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 

2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie 

Jagiellońskim” (z późn. zm). Efekty kształcenia dla ocenianego kierunku zamieszczone 

zostały w Załącznikach nr: 90 i 91 Uchwały Senatu z dnia 28 marca 2012 r. (odpowiednio dla 

studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim). Programy studiów dla kierunku 

„ochrona środowiska” I i II stopnia dostępne są na stronach internetowych Wydziału Chemii 

UJ http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/kierunki-studiow/ochrona-srodowiska/program-

studiow.  

                                                           
1 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie; 

http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/kierunki-studiow/ochrona-srodowiska/program-studiow
http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/kierunki-studiow/ochrona-srodowiska/program-studiow
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Koncepcja kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” została opracowana na 

wydziale Chemii UJ we współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi. Podkreślaną cechą 

dydaktyki akademickiej prowadzonej przez Wydział Chemii UJ jest jak najściślejsze 

powiązanie dydaktyki z badaniami naukowymi, co ma szczególne znaczenie dla studentów 

studiujących w ramach studiów II stopnia. Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku 

szczególny nacisk kładzie na powiązanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami 

praktycznymi. 

Oceniany kierunek studiów jest zakwalifikowany do obszarów nauk przyrodniczych 

oraz nauk ścisłych, zarówno w odniesieniu do studiów I jak i II stopnia. Załącznik 4c do 

Raportu Samooceny zawiera zestawienie kierunkowych efektów kształcenia dla profilu 

ogólnoakademickiego wizytowanego kierunku i ich odniesienie do odpowiednich 

obszarowych efektów kształcenia. Kierunkowe efekty kształcenia pokrywają wszystkie efekty 

kształcenia zarówno dla studiów pierwszego jak i drugiego stopnia z obu obszarów. Według 

Zespołu Oceniającego odniesienie kierunkowych do obszarowych efektów kształcenia 

wykonano prawidłowo, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku „W sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego” (Dz. U. nr 253 poz. 1520).  

Dla studiów I stopnia przygotowano 12 głównych (dodatkowo 3 podpunkty) efektów 

kształcenia z kategorii wiedzy. W większości kursów przewidzianych programem studiów 

przypisano od 3 do 7-8 efektów z tej kategorii, co jest liczbą jak najbardziej poprawną. Pewne 

wątpliwości budzi założenie zrealizowania wszystkich efektów z kategorii wiedzy podczas 

kursów: Mikrobiologia, Mikrobiologia A – laboratorium, Mikrobiologia B – laboratorium, co 

wydaje się bardzo trudne do wykonania. Dla kategorii umiejętności przygotowano 11 efektów 

kształcenia, a 7 dla kategorii kompetencji społecznych. Liczba efektów z tych kategorii 

przypisanych do poszczególnych kursów nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem kursów 

Mikrobiologia, gdzie - podobnie jak w przypadku efektów z obszaru wiedzy - zaplanowano 

realizację wszystkich efektów kierunkowych. 

Dla studiów II stopnia kierunku ochrony środowiska przygotowano 11 efektów 

kształcenia z kategorii wiedzy, 10 z kategorii umiejętności i 7 kategorii kompetencji 

społecznych. Liczba przypisanych efektów kształcenia do poszczególnych kursów jest 

prawidłowa i zrealizowanie ich jest możliwe. Wyjątkiem są kursy Analiza spektroskopowa 

produktów naturalnych oraz Ekotoksykologia, dla których zaplanowano zrealizowanie 

wszystkich efektów kształcenia ze wszystkich 3 kategorii, co jest niezmiernie trudne do 

wykonania. 
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Na Wydziale Chemii UJ jest obowiązek przygotowania pełnego sylabusa (w języku 

polskim i angielskim) przed uruchomieniem kursu. Jest on zatwierdzany przez Komisję 

Dydaktyczną a następnie przez Radę Wydziału. Zarówno więc treść sylabusów, jak też 

zawarte w nich efekty kształcenia i możliwości weryfikacji ich osiągania są dyskutowane i 

podlegają korektom. Zdaniem Zespołu Oceniającego konstrukcja programu studiów zarówno 

w przypadku studiów pierwszego jak i drugiego stopnia umożliwia osiągnięcie wszystkich 

zakładanych kierunkowych efektów kształcenia. Efekty kształcenia są zgodne z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji i zostały opracowane w sposób klarowny. Są one powszechnie dostępne 

w ramach załącznika nr 14 do uchwały nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 

28 marca 2012 r. Struktura i proporcja liczby punktów ECTS przypisanych do obu obszarów 

kształcenia, do jakich zaliczony został oceniany kierunek, jest poprawna. Według Zespołu 

Oceniającego, opracowane przez Wydział Chemii UJ efekty kształcenia, odnoszące się do 

programu studiów na kierunku „ochrona środowiska” są zgodne z ogólnoakademickim 

profilem kształcenia oraz odpowiadają w pełni poziomowi kwalifikacji i specyfice studiów 

określonej przez obszary nauki jakim kierunek został przypisany oraz przynależnych do nich 

dziedzin i dyscyplin naukowych.  

2) Sposób formułowania kierunkowych efektów kształcenia nie budzi zastrzeżeń. Karty dla 

poszczególnych kursów zawierają m.in. nazwę przedmiotu (w języku polskim i angielskim), 

punktację ECTS w oparciu o CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta), nazwiska 

koordynatora i zespołu dydaktycznego, efekty kształcenia, organizację zajęć, metody 

sprawdzania i kryteria oceny przedmiotowych efektów kształcenia uzyskanych przez 

studentów, treści merytoryczne, wykaz literatury. Wszystkie efekty kształcenia sformułowane 

są w sposób jasny, jednoznaczny i zrozumiały i są sprawdzalne. W znakomitej większości 

przypadków liczba zakładanych efektów kształcenia jest adekwatna do treści merytorycznej 

przedmiotu.  

3) Ogólne procedury związane z pomiarem i oceną efektów kształcenia określone zostały w 

Regulaminie studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  (Uchwała Senatu Uczelni z 

dnia 7 czerwca 2006 r., z późn. zm.), w którym zawarto prawa i obowiązki studenta związane 

z zaliczaniem przedmiotów, zdawaniem egzaminów, zaliczaniem etapów studiów i 

zakończeniem studiów. Rozwiązania zawarte w powyższym dokumencie wprowadzają 

odpowiednie regulacje związane z zaliczaniem przedmiotów i etapów kształcenia, określają 

ramy organizacyjne dla procesu weryfikacji osiągnięć studenta, formułują uprawnienia 

odwoławcze oraz określają konsekwencje braku zaliczenia. W Regulaminie studiów UJ 
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określona została również skala ocen stosowanych  w ramach procesu weryfikacji osiągnięć 

studenta. W sylabusach poszczególnych przedmiotów, które są ogólnie dostępne i znane 

studentom, zawarte są  informacje dotyczące sposobów weryfikacji osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia oraz warunki zaliczenia przedmiotu. Studenci ocenili sylabusy jako 

dobrze przygotowane, zarówno pod kątem formy jak i zawartości. Ich zdaniem zawierają one 

wiele informacji o przedmiocie, osobie prowadzącej kurs, wymaganiach do zaliczenia, 

zalecanej literaturze etc. Studenci wiedzą, że mogą znaleźć je w systemie USOS, ale poza 

początkiem i końcem semestru raczej nie zdarza się, żeby z nich korzystali. Warto 

odnotować, że w notatce ze spotkania studentów z Władzami Wydziału przeprowadzonego w 

2013 r. podnoszono problem niezrozumiałych treści w sylabusach z kilku przedmiotów, w 

wyniku czego Dziekan obiecał interwencję w tej sprawie. 

Weryfikacji efektów kształcenia dokonuje się m.in. poprzez kształcenie praktyczne. 

Praktyki na kierunku „ochrona środowiska” od roku akademickiego 2013/2014 odbywają się 

na podstawie Regulaminu praktyk studenckich dla kierunku ochrona środowiska. Organizacja 

oraz nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych (w tym również podpisywanie umów 

dotyczących praktyk studenckich) należy do Kierownika Praktyk Zawodowych na kierunku 

„ochrona środowiska” (powołanego przez Dziekana Wydziału Chemii w dniu 25 września 

2009 r., stosownie do ustaleń Rady Wydziału w dniu 24 września 2009 r.). Zgodnie z § 9 

Regulaminu praktyk warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta: 

Potwierdzenia odbycia praktyki, ankiety Oceny praktyki przez studenta, ankiety Oceny 

praktykanta przez pracodawcę oraz przedłożenie wypełnionego Dziennika Praktyk.  

Potwierdzenie, ankieta Oceny praktykanta przez pracodawcę oraz Dziennik Praktyk powinny 

być podpisane przez przełożonego nadzorującego praktykę ze strony organizatora praktyki. 

Zaliczenia praktyki dokonuje Kierownik Praktyk poprzez wpis do systemu USOS, wypełnia 

on także formularz Oceny efektów kształcenia. Kierownik praktyk przyrodniczych i zajęć 

terenowych na kierunku „ochrona środowiska” na Wydziale Chemii UJ powołany został 

przez Dziekana WCh w dniu 21 lutego 2014 r. po wcześniejszym pozytywnym 

zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Wydziału Chemii w dniu 20 lutego 2014 r. oraz Radę 

programową kierunku Ochrona Środowiska).  

Na końcowym etapie procesu kształcenia sposób weryfikacji efektów można ocenić 

odnosząc się do procesu i zasad dyplomowania. Wytyczne w zakresie dyplomowania określa 

zarówno Regulamin studiów, jak i obowiązujący na Wydziale Chemii od roku akademickiego 

2012/2013, przyjęty przez Radę Wydziału w dniu 17 stycznia 2013 r. (z późn. zm. 

rekomendowanymi od roku akademickiego 2013/2014), dokument pn. Zasady dyplomowania.  
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Z dniem 1 maja 2011 r. w Uczelni został uruchomiony elektroniczny serwis Archiwum Prac 

Dyplomowych (związany z systemem USOS). Zasady i tryb elektronicznego archiwizowania 

prac dyplomowych określa Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia   

11 kwietnia 2011 r. (zmiany wprowadzono Zarządzeniem nr 37 Rektora Uczelni z dnia                   

1 czerwca 2012 r.).  

 Dokumentacja toku studiów związana z potwierdzeniem uzyskania przez studenta 

zakładanych efektów kształcenia i kwalifikacji, tj. np. protokoły egzaminacyjne i dyplomy 

oraz suplementy prowadzona jest prawidłowo.  

 Zespół Oceniający przeanalizował 5 losowo wybranych prac etapowych (załącznik 4a) . 

W wyniku dokonanego przeglądu ZO stwierdził, że: (i)  analizowane sprawdziany były na 

ogół poprawnie przygotowane i ocenione; (ii) oceny uzyskane w trakcie 

egzaminów/sprawdzianów są zróżnicowane, sporą część stanowią oceny niedostateczne. 

Wskazuje to na wysokie wymagania i surowe kryteria przyjęte w trakcie egzamin/u 

sprawdzianu; (iii) zarówno pytania testowe jak też otwarte są jasno i dobrze sformułowane i 

nie wykraczają poza materiał omawiany na danym typie zajęć; (iv) wszystkie sprawdzone 

teczki przedmiotów zawierały listy obecności, pytania wykorzystane w trakcie sprawdzianów 

oraz arkusze z ocenami. Zdaniem Zespołu Oceniającego prace etapowe dobrze służą 

weryfikowaniu wszystkich zakładanych szczegółowych efektów kształcenia; stosowane są w 

nich różne metody weryfikacji dostosowane do kategorii weryfikowanych efektów 

kształcenia. 

Analiza losowo wybranych 11 prac dyplomowych (Załącznik 4b) wykazała, że 

tematyka prac jest zróżnicowana, ciekawa i dobrze wpisująca się w profil naukowy kierunku. 

Wszystkie sprawdzone teczki indywidualne absolwentów zawierają kompletne zestawy 

dokumentów. Nie stwierdzono zawyżenia ocen przy ocenianiu prac dyplomowych. Recenzje 

zarówno recenzentów jak i  opiekunów były najczęściej wnikliwe i staranne. Zdaniem 

studentów prace magisterskie mają charakter wyłącznie badawczy. Konieczne jest 

prowadzenie własnych badań, na których musi opierać się praca. Przyznali, że nie ma 

możliwości pisania prac literaturowych. Przygotowując prace studenci korzystają 

samodzielnie z wydziałowych laboratoriów. Proces dyplomowania został oceniany przez 

studentów bardzo dobrze.  

4) Uniwersytet Jagielloński rozpoczął monitorowanie losów absolwentów od roku 

akademickiego 2005/2006. Obowiązek ten realizuje Sekcja Karier. Począwszy od roku 2008 

wdrożono cykliczny, ogólnouczelniany system monitorujący zawodowe osiągnięcia 
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absolwentów. Warte podkreślenia jest, że zgromadzona przez Sekcję Karier wiedza jest 

udostępniana m.in. kandydatom na studia, pracodawcom oraz innym uczelniom wyższym. 

Potwierdzono, że procedury monitorujące przebieg kariery zawodowej absolwentów są znane 

pracownikom i studentom. W trakcie rozmowy zarówno ze studentami jak i pracownikami 

większość osób nie była zaskoczona pytaniem o monitorowanie przebiegu kariery zawodowej 

absolwentów. Przyjęta przez Sekcję Karier metoda, określana jako „panelowa”, uzyskania 

informacji od absolwentów sprawia wrażenie kompleksowej. Zgodnie z założeniami tej 

metody, każdy rocznik absolwentów testowany jest po 6-ciu miesiącach, 3 i 5-ciu latach od 

daty egzaminu licencjackiego bądź magisterskiego. Za niezwykle cenne należy uważać 

uruchomienie strony http://www.jakosc.uj.edu.pl/badania/mla. Podaje ona wyniki uzyskane w 

rezultacie przeprowadzonej akcji ankietowej. Uzyskane dane wskazują na wysoki, sięgający 

70% poziom „zwrotności ankiet” oraz wskazuje kierunki, po których absolwenci mają 

najmniejsze trudności ze znalezieniem pracy. Nie ulega wątpliwości, że w połączeniu z 

istniejącym systemem analizowania uzyskanych danych i wprowadzanych w oparciu o nie 

zmian programowych, stworzono warunki sprzyjające rozwojowi strategii dydaktycznej 

zwiększającej dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.     

Załącznik nr 4  Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych  

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
4
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Zakładane przez Wydział Chemii UJ efekty kształcenia odnoszące się do programu 

studiów na kierunku „ochrona Środowiska” są w pełni zgodne z wymogami KRK. Karty 

przedmiotów są kompletne i prawidłowo zredagowane. Pewne zastrzeżenia budzi przypisanie 

niektórym przedmiotom realizacji wszystkich efektów kierunkowych danej kategorii. 

2) Wszystkie efekty kształcenia sformułowane są w sposób jasny, jednoznaczny i zrozumiały 

oraz są sprawdzalne. 

3) Na ocenianym kierunku studiów funkcjonuje wystandaryzowany system oceny efektów 

kształcenia. Stopień osiągania zaplanowanych efektów kształcenia sprawdzany jest w sposób 

właściwy, na drodze okresowych prac kontrolnych studentów, analizy opracowań z ćwiczeń 

laboratoryjnych oraz egzaminów końcowych z poszczególnych wykładanych przedmiotów. 

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

wykorzystywane w celu doskonalenia jakości kształcenia. 

 

3. Program studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia   

1) Kierunek studiów „ochrona środowiska” od momentu utworzenia, tj. od roku akad. 

1993/94, prowadzi studia w systemie dwustopniowym (studia I i II stopnia). Studia I stopnia 

trwają 6 semestrów, a II – 4 semestry. Studia te mają na celu przyswojenie przez studentów 

http://www.jakosc.uj.edu.pl/badania/mla
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wiedzy z zakresu chemii, biologii i dziedzin pokrewnych w kontekście szeroko rozumianej 

ochrony środowiska. Wizytowany kierunek jest koordynowany i zarządzany przez Wydział 

Chemii UJ, a realizowany przy współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UJ. 

Istotnym celem prowadzonego kierunku studiów jest ścisłe powiązanie dydaktyki z 

badaniami naukowymi (szczególnie w ramach studiów II stopnia). Powiązanie 

ukierunkowanej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi podwyższa 

kwalifikacje absolwentów i zwiększa ich szanse na rynku pracy. Studia I stopnia kończą się 

przygotowaniem pracy licencjackiej i zaliczeniem egzaminu licencjackiego. Studia II stopnia 

kończy przedstawienie pracy magisterskiej i zaliczenie egzaminu dyplomowego. 

 W roku akademickim 2011/12 programy studiów I i II stopnia zostały dostosowane do 

wymogów związanych z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, a uruchomione zostały w 

roku akademickim 2012/13. Program studiów opracowała Rada Programowa kierunku 

„ochrona środowiska” korzystając z konsultacji promotora bolońskiego oraz członka grupy 

TUNNING.  Na ocenianym kierunku  stosowane są następujące formy realizacji 

poszczególnych przedmiotów: wykład, ćwiczenia (audytoryjne, konwersatoryjne, 

laboratoryjne i terenowe oraz lektoraty), a także praktyki zawodowe. Grupy podczas ćwiczeń 

laboratoryjnych liczą od 6-12 osób, a grupy laboratoryjne i konwersatoryjne nie więcej niż 25 

osób, co jest liczbą prawidłową. Na każdym etapie kształcenia liczba ćwiczeń w danym 

semestrze znacznie przewyższa liczbę wykładów (czasami nawet dwukrotnie) co jest godne 

szczególnego podkreślenia. 

Na Wydziale Chemii UJ Europejski System Transferu Punktów (ECTS) został 

wprowadzony w oparciu o ówczesne przepisy już w roku akademickim 2001/02 i jest on 

corocznie zatwierdzany przez Radę Wydziału. Zgodnie z regulaminem studiów od roku akad. 

2006/07  jest on podstawą do zaliczenia roku przez studenta. Przypisanie liczby punktów 

ECTS do danego kursu zostało wykonane poprawnie w oparciu bilans godzinowy zgodny z 

CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) zamieszczony na karcie kursu. Zgodnie z 

rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 

1 punktowi ECTS powinno odpowiadać 25-30 godzin pracy studenta. Ponadto student w 

semestrze powinien zdobyć 30 punktów ECTS. 

Przeprowadzono analizę możliwości indywidualizacji programu studiów. Podczas I roku 

studiów I stopnia wszystkich studentów obowiązuje ten sam program kształcenia (60 

punktów ECTS). Od II roku studiów studenci mają do wyboru dwie ścieżki specjalizacyjne – 

chemię środowiskową lub biologię środowiskową. Część przedmiotów/zajęć jest wspólna dla 

obu ścieżek na II i III roku studiów, natomiast ponad 40 % zajęć (liczone w punktach ECTS) 
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jest przypisana tylko do jednej ze ścieżek. Dotyczy to na przykład takich zajęć jak 

seminarium dyplomowe, pracownia specjalistyczna oraz przedmioty do wyboru. Niektóre 

przedmioty są realizowane tylko na jednej ze ścieżek specjalizacyjnych np. Promieniowanie 

jonizujące na chemii środowiskowej a Mikrobiologia na biologii środowiskowej. Ponadto, 

pewne przedmioty są takie same dla obu ścieżek specjalizacyjnych ale zasadniczo różnią się 

realizowaną liczbą godzin i przyznawanych punktów ECTS. Na przykład Bezpieczeństwo 

środowiska pracy na chemii środowiskowej jest realizowane w wymiarze 50 godzin (10 

godzin wykładów i 40 ćwiczeń, 3 punkty ECTS) a na biologii środowiskowej zaplanowano 

tylko 10 godzin wykładów (1 punkt ECTS). Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości wyboru 

podczas studiów I stopnia studenci mają blisko 30% zajęć do wyboru. Jest to 57 ze 180 

punktów ECTS dla chemii środowiskowej i odpowiednio 56 ze 180 dla biologii 

środowiskowej. Wartość ta jest prawidłowa. Porównując stary i nowy program studiów I 

stopnia należy podkreślić, że stosunek liczby zajęć do wyboru do zajęć obligatoryjnych 

poprawił się. 

Na II stopniu studiów studenci również mają do wyboru 2 ścieżki specjalizacyjne: 

ochrona środowiska i biologia środowiskowa. Analiza programu („starego” i „nowego”) dla I 

i II roku studiów II stopnia wykazała, że około 50 % zajęć (61 punktów na 120 ECTS) 

stanowią zajęcia do wyboru. Podsumowując, warunek aby 30% zajęć przewidzianych 

programem studiów stanowiły kursy/moduły do wyboru został spełniony. 

Interdyscyplinarność kierunku jest dostrzegana przez studentów. Pojawiły się zdania, 

że to jeden z największych jego atutów; w szczególności wybór specjalności wiąże się w 

wyborem jednej z dwóch odrębnych ścieżek – biologicznej i chemicznej. Studenci 

podkreślili, że wybór jest rzeczywisty i ścieżki nie różnią się jedynie nazwami przedmiotów. 

Potwierdzili również, że w obrębie ścieżek mają kilka dodatkowych przedmiotów 

obieralnych. 

Z uznaniem należy odnotować możliwość przyznania w szczególnych przypadkach 

indywidualnego toku studiów już studentom I roku studiów kierunku „ochrona środowiska”. 

Zgodnie bowiem z uchwałą Rady Wydziału wizytowanego kierunku do indywidualnego 

studiowania są uprawnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz prestiżowych 

konkursów. W przypadku studentów lat wyższych mogą oni studiować według 

indywidualnego trybu pod warunkiem uzyskania średniej ocen 4.0. Możliwość 

indywidualizacji procesu kształcenia osób niepełnosprawnych  określa Zarządzenie nr 122 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2012 r. „W sprawie dostosowania procesu 

kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej 
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sytuacji zdrowotnej”. Studenci niepełnosprawni mają możliwość dostosowania przebiegu 

studiów do rodzaju niepełnosprawności. Wymaga podkreślenia fakt, że Uniwersytet 

Jagielloński jest jedną z niewielu polskich uczelni gdzie proces ten jest ściśle regulowany. 

Ponadto, na UJ funkcjonuje Dział ds. Osób Niepełnosprawnych. Możliwość indywidualizacji 

procesu kształcenia studentów wybitnie uzdolnionych oraz studentów niepełnosprawnych 

należy ocenić wysoko. 

Program studiów I stopnia przewiduje 80 godzin ćwiczeń terenowych (II rok studiów) co 

wydaje się być wystarczające. Należy się jednak zastanowić czy tego typu zajęcia nie 

powinny się odbywać także podczas studiów II stopnia. Wydaje się bowiem, że byłyby one 

niezwykle cenne, szczególnie dla studentów specjalizacji biologia środowiskowa. Ponadto, 

także w ramach II roku studiów I stopnia, studenci zobowiązani są do odbycia 4 tygodniowej 

praktyki zawodowej. Na tę praktykę składa się 2-tygodniowa praktyka przyrodnicza (np. w 

parkach narodowych i krajobrazowych, leśnictwach, ogrodach botanicznych i zoologicznych 

itp.) oraz 2-tygodniowa praktyka zawodowa (np. w zakładach produkcyjnych). Dzięki 

rozmowie poprzedzającej praktykę studenci są prawidłowo wprowadzani w jej  tematykę i 

warunki jej odbywania.  Podobna rozmowa z opiekunem praktyk odbywa się po ich 

zakończeniu. Ponadto warunkiem zaliczenia jest przedstawienie dziennika praktyk, 

wypełnienie ankiety oraz uzyskanie opinii pracodawcy wypełniającego przewidzianą do tego 

celu ankietę. Taki system kontroli praktyk należy uznać za właściwy i skutecznie 

weryfikujący osiąganie przypisanych im efektów kształcenia. 

 Sekwencja przedmiotów i modułów określona w planie studiów jest logiczna i 

prowadzi do stopniowego zdobywania przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności 

zgodnie z przedstawioną koncepcją kształcenia. Treści programowe oferowane w ramach 

poszczególnych przedmiotów tworzą logiczne, dobrze przemyślane ścieżki kształcenia, 

początkowo wspólne dla wszystkich studentów, a następnie pozwalające na samodzielne 

kształtowanie przez nich określonego profilu kształcenia poprzez możliwość wyboru części 

przedmiotów. Formy zajęć są różnorodne, ze znaczącą przewagą zajęć praktycznych, co 

sprzyja czynnemu uzyskiwaniu przez studentów wiedzy, umiejętności, a także kompetencji 

społecznych. Liczebności grup studenckich nie są nadmiernie duże, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku zajęć o charakterze laboratoryjnym i umożliwia studentom 

samodzielną pracę. Analiza Raportu Samooceny wraz z licznymi załącznikami, zwłaszcza 

kartami kursów, pozwala na stwierdzenie, że studia na ocenianym kierunku w Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych celów i efektów 

kształcenia. 
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Podsumowując, organizację procesu kształcenia na ocenianym kierunku, w tym 

sekwencję przedmiotów, udział przedmiotów do wyboru, organizację praktyk studenckich, 

należy uznać za prawidłową i pozwalającą na osiągnięcie wszystkich założonych efektów 

kształcenia. 

2) Aktualny program studiów uwzględnia wszystkie wymogi KRK oraz zalecenia wynikające 

z licznych uregulowań na szczeblu Uczelni. Oceniany kierunek studiów przypisany jest do 

dwóch obszarów nauki – obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych. Treści 

przekazywane w ramach kształcenia na wizytowanym kierunku  uwzględniają 

interdyscyplinarny charakter ochrony środowiska – dyscypliny naukowej posługującej się 

metodami typowymi dla dziedziny nauk biologicznych – ekologii, mikrobiologii, biochemii, 

biofizyki, a także, w niewielkim zakresie, metodologii nauk ścisłych - matematyki i 

informatyki oraz fizycznych i chemicznych w zakresie niezbędnym do rozumienia i 

interpretacji zjawisk przyrodniczych. Sprzyja to uzyskiwaniu przez studenta zakładanych 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Proponowane studentom treści nauczania, formy i metody dydaktyczne tworzą spójną całość.  

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego
4 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Sekwencja przedmiotów i modułów określona w programie studiów jest bardzo dobrze 

przemyślana, logiczna i prowadzi do stopniowego zdobywania przez studentów wiedzy, 

kompetencji i umiejętności zgodnie z przedstawioną koncepcją kształcenia. Formy zajęć są 

różnorodne, ze znaczącą przewagą zajęć praktycznych, co sprzyja czynnemu uzyskiwaniu 

przez studentów wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych. 

2) Program studiów stanowi spójną całość. Konstrukcja programu studiów umożliwia 

uzyskanie zakładanych efektów kształcenia.  

 

4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów 

edukacyjnych programu studiów 

 

1) Na wizytowanym kierunku zajęcia dydaktyczne prowadzi 164 nauczycieli akademickich, 

z tego  57 zatrudnionych na etatach na Wydziale Chemii, 61 na Wydziale Biologii i Nauk o 

Ziemi, 25 na pozostałych wydziałach UJ oraz 21 spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadra 

prowadząca zajęcia jest bardzo zróżnicowana pod względem reprezentowanych dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia na studiach I stopnia 

(licencjackich) reprezentują siedem obszarów wiedzy (wszystkie poza naukami o sztuce) 

posiadają dyplomy potwierdzające ich stopnie naukowe w 12 dziedzinach nauki i 20 

dyscyplinach naukowych. Natomiast nauczyciele prowadzący zajęcia na studiach II stopnia 
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reprezentują również 7 obszarów wiedzy w 10 dziedzinach nauki i 15 dyscyplinach 

naukowych. Również bardzo zróżnicowane są specjalności (kilkadziesiąt) poszczególnych 

nauczycieli w ich dyscyplinach naukowych. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia 

dydaktyczne na wizytowanym kierunku reprezentują tak szeroki zakres wiedzy, umiejętności 

i kompetencji, że zapewnia to realizację wszystkich celów kształcenia i osiągnięcie 

założonych efektów wymaganych do osiągnięcia przez absolwentów kwalifikacji I i II 

stopnia w zakresie ochrony środowiska. 

 Wśród kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na wizytowanym kierunku 

49% stanowią samodzielni nauczyciele akademiccy i 47% doktorzy. Wykłady powierzone są 

głównie profesorom i doktorom habilitowanym. Osoby z tytułem zawodowym magistra (4% 

kadry) prowadzą tylko ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz zajęcia z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych. Powyższe dane potwierdzają  prawidłową obsadę zajęć, 

szczególnie kierunkowych i specjalistycznych przez osoby z najwyższymi kwalifikacjami, 

zgodnymi z profilem merytorycznym przedmiotów i modułów kształcenia zapewniające 

osiągnięcie celów i efektów kształcenia oraz zdobycie kwalifikacji wymaganych od 

absolwentów kierunku ochrona środowiska. Jest to efekt przyjętej procedury obsady zajęć.  

Na ocenianym Wydziale od szeregu lat obowiązuje zasada jak najściślejszego 

powiązania dydaktyki z prowadzonymi badaniami. Kompetencje naukowe nauczycieli 

akademickich muszą znajdować odzwierciedlenie w zawartości merytorycznej prowadzonych 

przez nich kursów. Zasada ta sprzyja prowadzeniu poszczególnych typów zajęć przez 

specjalistów w danej dziedzinie. Z drugiej strony niezwykle istotne jest doświadczenie 

dydaktyczne danego nauczyciela akademickiego. Generalnie, ćwiczenia (w szczególności 

ćwiczenia laboratoryjne) prowadzą nauczyciele z krótszym stażem: asystenci oraz doktoranci 

pod opieką doświadczonego pracownika, który zwykle pełni funkcję kierownika pracowni lub 

zajęć laboratoryjnych, i nadzoruje pod względem merytorycznym i organizacyjnym pracę 

mniej doświadczonych pracowników. Zajęcia dydaktyczne wymagające większego 

doświadczenia, czyli zajęcia o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym przydziela się 

adiunktom oraz starszym wykładowcom, zaś wykłady zwykle prowadzą pracownicy 

samodzielni, którzy nierzadko pełnią jednocześnie funkcję koordynatorów kursów. Od 

opisanych powyżej reguł występują niekiedy wyjątki, wynikające ze specyfiki danego kursu 

lub specyficznych uwarunkowań kadrowo-dydaktycznych Zakładu, do którego przypisany 

jest dany kurs.  

2) Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z  3 października 2014 roku „W sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia” (Dz. U. z 9 
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października 2014, poz. 1370) podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni może prowadzić 

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie jeżeli 

spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich 

zaliczonych do minimum kadrowego kierunku. Do minimum kadrowego dla studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zaliczani są nauczyciele akademiccy, 

dla których uczelnia, w skład której wchodzi ta jednostka, jest podstawowym miejscem pracy 

lub dla których podstawowym miejscem pracy jest instytut naukowy PAN albo instytut 

badawczy (§8.1,2d) w/w rozporządzenia). Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia 

na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli 

akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień 

naukowy doktora (§ 14 ust.1 w/w rozporządzenia). Minimum kadrowe dla kierunku 

prowadzonego na poziomie studiów II stopnia stanowi co najmniej sześciu samodzielnych 

nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających 

stopień naukowy doktora (§15.1 w/w rozporządzenia). 

W minimum kadrowym ocenianego kierunku „ochrona środowiska” znajduje się 20 

nauczycieli akademickich, w tym 12 samodzielnych (3 z tytułem naukowym profesora i 9 ze 

stopniem naukowym doktora habilitowanego) oraz 8 ze stopniem naukowym doktora. Zespół 

Wizytujący PKA przeprowadził ocenę spełnienia wymagań dotyczących minimum 

kadrowego na podstawie przesłanej dokumentacji, dokumentów przedstawionych podczas 

wizytacji i rozmów przeprowadzonych z władzami Wydziału. W ocenie uwzględniono w 

szczególności posiadane tytuły i stopnie naukowe oraz dorobek naukowy nauczycieli 

akademickich. Sprawdzono również obciążenia dydaktyczne w bieżącym roku akademickim 

oraz złożone oświadczenia o wliczeniu do minimum kadrowego. Stwierdzono także, że 

wszystkie osoby zgłoszone do minimum kadrowego spełniają warunki § 13 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „W sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia”, zgodnie z którym nauczyciel 

akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli został zatrudniony w Uczelni 

nie krócej niż od początku semestru studiów.  

Wszystkie osoby podane do minimum kadrowego prowadzą badania naukowe w 

obszarach  wiedzy, w ramach których prowadzony jest wizytowany kierunek. Obszar nauk 

ścisłych reprezentuje 12 osób, w tym 6 profesorów i dr habilitowanych oraz 6 doktorów, a 

obszar nauk biologicznych reprezentuje 5 profesorów i dr habilitowanych oraz 3 doktorów. 

Wszyscy nauczyciele akademiccy zaliczeni do minimum kadrowego kierunku prowadzą 

badania w obszarze nauki i dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się kierunkowe 
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efekty kształcenia, co zgodne jest z wymogami prawa, w tym zakresie (Rozporządzenie 

MNiSzW z dnia 3 października 2014 r. „W sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia” (Dz. U z 9 października 2014 r. poz. 1370). 

Poszczególni nauczyciele akademiccy specjalizują się w wąskich, ale istotnych dla 

kształcenia na kierunku ochrona środowiska specjalnościach związanych z procesami 

zachodzącymi w biosferze i ich uwarunkowaniami, wpływem warunków środowiskowych na 

funkcjonowanie flory i fauny, procesami obiegu materii i energii w środowisku, wpływem na 

nie rozwoju cywilizacji, ich wpływem na  stan środowiska i możliwości funkcjonowania w 

nim organizmów żywych, możliwości ograniczenia ich negatywnych skutków; 

cywilizacyjnymi zagrożeniami środowiska i funkcjonujących w nim organizmów, procesami 

zanieczyszczenia środowiska, naukowymi podstawami ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniami i zagrożeniami, technologią procesów ochrony rekultywacji i 

renaturyzacji środowiska oraz ochroną obszarową przyrody. Osoby zaliczone do minimum 

kadrowego prowadza zajęcia dydaktyczne zgodne ze swoimi kwalifikacjami popartymi 

dyplomami naukowymi oraz prowadzonymi badaniami. Wszyscy posiadają niezbędne 

kwalifikacje do realizacji założonych celów i przyjętych  kierunkowych efektów kształcenia. 

Również proporcja przedstawicieli dwóch obszarów wiedzy,  w których prowadzony jest 

kierunek (3:2) odpowiada udziałowi obszarowych efektów kształcenia w efektach 

kierunkowych.  

Nauczycielom akademickich stanowiących minimum kadrowe przypisano zajęcia w 

wymiarze pozwalającym na stwierdzenie, że spełniają warunki określone w § 13 ust. 2 ww. 

rozporządzenia, zgodnie z którym nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum 

kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia 

dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych – w przypadku 

samodzielnego nauczyciela akademickiego lub 60 godzin zajęć dydaktycznych – w 

przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora lub 

kwalifikacje drugiego stopnia.  

Z oświadczeń o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego kierunku 

„ochrona środowiska” wynika, iż wszystkie te osoby spełniają również warunek ujęty w 

art. 112a ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. 

zm.). Powyższe oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem roku akademickiego, do 

dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki i przedłożyło je dla ocenianego 

kierunku na poziomie studiów: 

- II stopnia – 8 osób (2 profesorów, 4 doktorów habilitowanych i 2 doktorów);  
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- I i II stopnia –  6 osób (po 3 doktorów habilitowanych i doktorów); 

- I stopnia – 6 osób (1 profesor, 2 doktorów habilitowanych oraz 3 doktorów). 

Żaden ze zgłoszonych do minimum kadrowego nauczycieli akademickich nie 

przekroczył limitu minimów kadrowych określonego w art. 112a ust. 1 – 2 powyższej 

Ustawy. Zgodnie z art. 119 ust. 1. pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, akty 

mianowania i umowy o pracę zawierają informację, że Uczelnia jest podstawowym miejscem 

pracy w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. Biorąc pod uwagę wyłącznie wymagania 

formalne należy stwierdzić, iż warunek minimum kadrowego został spełniony.  

Na podstawie analizy aktów mianowania oraz umów o pracę stwierdzono,                            

że nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe są zatrudnieni w Uniwersytecie 

Jagiellońskim co najmniej od kilku lat, dla wszystkich Uczelnia stanowi podstawowe miejsce 

pracy, a jedenaście osób zatrudnionych jest na czas nieokreślony. Warto podkreślić,                       

że stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego w większości uzyskane były na 

Wydziale prowadzącym „ochronę środowiska” (a także na Wydziale współprowadzącym 

oceniany kierunek - Biologii i Nauk o Ziemi UJ). Wieloletni i pełny rozwój w macierzystej 

Uczelni - od magistra do profesora - dodatkowo umacnia stabilność stanu kadrowego 

kierunku. Nieliczni nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe kierunku 

„ochrona środowiska” wchodzą w jego skład na innych kierunkach studiów prowadzonych w 

Uniwersytecie Jagiellońskim, a z analizy danych dotyczących składu minimum kadrowego 

studiów na wizytowanym kierunku z okresu ostatnich lat wynika, że minimum kadrowe nie 

było znacząco zmieniane. Powyższe fakty pozwalają na stwierdzenie, że minimum kadrowe 

kierunku „ochrona środowiska”  jest stabilne. Stosunek liczby nauczycieli akademickich 

stanowiących minimum kadrowe (20 osób) do liczby studentów kierunku (329 osób) spełnia z 

nawiązką wymagania § 17 ust. 1 pkt. 5 i 6 rozporządzenia z dnia 3 października 2014 r. „W 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia” (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1370). Proporcja ta na wizytowanym kierunku wynosi  1: 17 i jest znacznie 

korzystniejsza od wymaganych dla kierunków w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych 

wynoszącego nie mniej niż 1:60  Spełniony więc został warunek § 17 ust. 2 w/w 

rozporządzenia MNiSzW. 

 Analiza obsady zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich (załącznik 5 

część II), poza 1 przypadkiem, nie budzi zastrzeżeń. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia 

zgodnie ze swoją specjalnością naukową popartą prowadzonymi badaniami naukowymi oraz 

przedstawionymi dyplomami potwierdzającymi uzyskane stopnie naukowe. Pewne 

wątpliwości Zespołu Oceniającego budziło tylko prowadzenie zajęć dydaktycznych z 
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przedmiotu Informatyka przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi z zakresu 

chemii. Problem powyższy został wyjaśniony w czasie wizytacji przez Dziekana Wydziału 

Chemii UJ, który wyjaśnił, że kursy z informatyki i technologii informacyjnej tradycyjnie 

prowadzone są przez pracowników Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii i Zakładu Chemii 

Teoretycznej. Związane jest to z profilem działalności badawczej tych Zakładów 

wymagającym praktycznego zastosowania technik informatycznych do tworzenia własnego 

oprogramowania (z użyciem różnorodnych języków programowania) i budowy infrastruktury 

do przeprowadzania obliczeń (sieci komputerowe, klastry obliczeniowe). Wspomniane osoby 

(prowadzące zajęcia z informatyki) mają zatem wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu 

technik informatycznych do skomplikowanych zagadnień chemii obliczeniowej i w sposób w 

pełni kompetentny realizować mogą treści merytoryczne zawarte w sylabusie zajęć. Starsi 

stażem pracownicy obu Zakładów uczestniczyli w tworzeniu od podstaw infrastruktury 

informatycznej Wydziału, zarówno w zakresie doboru sprzętu jak i konfiguracji 

oprogramowania i zarządzania nim. Powyższe wyjaśnienie zostało przyjęte przez ZO.  

Przeprowadzone hospitacje zajęć dydaktycznych (załącznik nr 6) wykazały, że są one 

realizowane w salach wykładowych i laboratoryjnych dostosowanych i wyposażonych do ich 

zakresu merytorycznego. Wyposażenie sal wykładowych pozwala na pełną prezentację 

materiałów poglądowych, a studenci mają możliwość notowania wykładów. Laboratoria 

umożliwiają przeprowadzenie zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów na 

najwyższym możliwym obecnie poziomie. Prowadzący wykłady prezentowali wiedzę w 

sposób usystematyzowany, jasny i komunikatywny. Tematy zajęć były zgodne z programem 

przedmiotów. Słuchacze mają możliwość prowadzenia notatek. Na części zajęć słuchacze 

mogli zadawać pytania dotyczące tematyki. Na zajęciach laboratoryjnych i fakultatywnych 

odbywała się dyskusja. Prowadzone zajęcia oceniono bardzo dobrze. Studenci na początku 

kursu informowani są o celach prowadzonych przedmiotów i treściach merytorycznych oraz 

zasadach i metodach zaliczenia – sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia. 

Zajęcia odbywały się zgodnie z planem studiów. 

3) Polityka kadrowa na Wydziale Chemii UJ prowadzona jest zgodnie z Ustawą Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 roku (z późn. zmian.), Statutem UJ i zarządzeniami 

Rektora oraz kryteriami awansu naukowego pracowników przyjętymi przez Radę Wydziału 

na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2010 roku. Polityka kadrowa jest spójna, przejrzysta i 

znana pracownikom. Jest ona podporządkowana celom strategicznym rozwoju Uniwersytetu i 

Wydziału dotyczącym zachowaniu najwyższej jakości dydaktyki i badań naukowych oraz 
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wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej Wydziału w powiązaniu ze wspieraniem 

nowych kierunków badań interdyscyplinarnych. Realizacja tak zakreślonych priorytetów 

wymaga spełnienia reguły zatrudniania na każdym stanowisku naukowo-dydaktycznym 

pracowników wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego. Tryb 

prowadzenia otwartych konkursów zawarty jest w Statucie Uczelni. Rozpisanie konkursu na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego i zatwierdzenie wyniku opiniuje 

odpowiednia Komisja Senatu UJ. 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta następuje na wniosek kierownika 

zakładu umotywowany potrzebami dydaktycznymi. O stanowisko to mogą ubiegać się 

kandydaci posiadający co najmniej stopień doktora, udokumentowany publikacjami dorobek 

naukowy oraz doświadczenia dydaktyczne. Warunkiem przystąpienia do konkursu na 

stanowisko adiunkta, poza dorobkiem naukowym pozwalającym oczekiwać uzyskanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w okresie krótszym niż ustawowy, jest wysoka ocena 

zajęć dydaktycznych zarówno wystawiona przez zespół oceniający (między innymi w oparciu 

o hospitację zajęć przez doświadczonych dydaktyków), jak i prezentowana w ankietach 

studenckich. Na WCh UJ zatrudniani są również pracownicy dydaktyczni na etatach starszych 

wykładowców. Stanowisko to przeznaczone jest dla doświadczonych nauczycieli 

akademickich posiadających znaczący dorobek w zakresie opracowywania nowych rodzajów 

zajęć dydaktycznych, materiałów do ćwiczeń, prowadzenia prac magisterskich i 

licencjackich, a przede wszystkim ugruntowaną opinię wśród studentów i kadry kierowniczej 

Wydziału dotyczącą ich osiągnięć dydaktycznych. Zatrudnianie na Wydziale pracowników, 

którzy nie są zobowiązani do prowadzenia działalności badawczej uznano za jeden z 

warunków zapewniający wysoką jakość kształcenia. Kolejnym istotnym elementem polityki 

kadrowej realizowanej na Wydziale Chemii UJ jest wskazywanie nowych obszarów badań i 

nauczania w powiązaniu z pozyskiwaniem - z sukcesem - pracowników o uznanej w skali 

światowej renomie naukowej. 

Bardzo wysokie, istotnie przewyższające wymogi szeregu polskich uczelni, są 

wymagania stawiane przez Radę Wydziału kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora. Wymogi te dotyczą realizowanych 

badań i oceny pism, w którym kandydat publikuje, kształcenia kadry naukowej, skuteczności 

w ubieganiu się o projekty naukowe i osiągnięcia dydaktyczne. 

Pracownicy Wydziału Chemii motywowani są również finansowo do szybszego 

rozwoju naukowego i awansu poprzez wypracowany system motywacji wpisujący się także w 

działania Uniwersytetu. Obejmuje on Nagrody Rektora dla pracowników wyróżniających się 
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pod względem naukowym i dydaktycznym, a co szczególnie istotne, nagrody dydaktyczne 

przyznawane są w oparciu o wyniki ankiet studenckich. Bardzo istotnym elementem 

motywacyjnym są nagrody za najlepsze publikacje naukowe oraz przyznawane najlepszym 

pracownikom Wydziału w ramach funduszy KNOW. Osiągnięcia dydaktyczne są również 

uwzględniane i gratyfikowane finansowo przy regulacjach wynagrodzenia w ich części 

motywacyjnej, jak i poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia.  

Rozwojowi naukowemu młodej kadry służą też stacjonarne Studia Doktoranckie 

prowadzone na Wydziale Chemii i Wydziale Biologii  i Nauk o Ziemi, które kończy 

kilkadziesiąt osób rocznie. Wydział Chemii ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych  w dyscyplinie chemia, a Wydział 

Biologii i Nauk o Ziemi w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia oraz  nauk 

o ziemi w dyscyplinie geologii. Instytut Nauk o Środowisku BiNoZ ma uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Polityka 

kadrowa Wydziału Chemii UJ sprzyja szybkiemu rozwojowi naukowemu pracowników. 

Dowodem na to jest znacząca ilość osób uzyskujących stopień naukowy doktora 

habilitowanego przed 40 rokiem życia i tytuł naukowy profesora w wieku czterdziestu kilku 

lat. 

Bardzo istotnym elementem stwarzającym korzystne warunki rozwoju naukowego 

kadry jest utworzenie i wyposażenie w najnowszą aparaturę specjalistycznych laboratoriów 

badawczych. Warunki te jeszcze poprawią się po ukończeniu nowego budynku Wydziału 

Chemii. Wydział zapewnia też swoim pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji 

poprzez zakrojoną na szeroką skalę współpracę naukową z jednostkami naukowo-

badawczymi w kraju i za granicą. Możliwości te realizowane są przez: (i) udział w wykładach 

szkoleniowych wygłaszanych przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, (ii) udział w 

krajowych projektach edukacyjnych, (iii) udział w międzynarodowych programach 

edukacyjnych, (iv) udział w wymianie z instytucjami zagranicznymi, (v) wyjazdy do 

zagranicznych uczelni z wykładami. 

Podsumowując można z cała pewnością stwierdzić, że Wydział Chemii UJ spełnia ze 

znaczną nadwyżką wszystkie wymogi rozporządzenia MNiSzW z 3 października 2013 r. „W 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia” 

(Dz. U. z 9 października 2014 r. poz. 1370) w zakresie minimum kadrowego kierunku i 

obsady zajęć dydaktycznych. 
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(Załącznik  nr  5 - Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 

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

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

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego
3 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na kierunku „ochrona 

środowiska” prowadzonym na Wydziale Chemii UJ reprezentują szeroki zakres wiedzy i 

umiejętności w stosownych obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych 

o licznych szczegółowych specjalnościach. To szerokie spektrum dyscyplin naukowych 

zapewnia całość niezbędnych kwalifikacji do realizacji celów i osiągnięcia efektów 

kształcenia niezbędnych do nabycia kwalifikacji I i II stopnia przypisanych absolwentom 

kierunku „ochrona środowiska”. Zajęcia dydaktyczne prowadzi kadra o najwyższych 

kwalifikacjach, 50% kadry stanowią samodzielni nauczyciele akademiccy. 

2) Oceniany kierunek studiów posiada minimum kadrowe spełniające wszystkie wymogi 

formalno prawne i merytoryczne. W minimum kadrowym znajdują się osoby prowadzące 

badania naukowe w obu obszarach wiedzy i obu dyscyplinach naukowych, w których opisano 

kierunkowe efekty kształcenia. Osoby wchodzące  w skład minimum kadrowego posiadają 

kwalifikacje wynikające z posiadanych tytułów i stopni naukowych oraz prowadzonych 

badań, zapewniające pełną realizację celów i osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia.  

Proporcja liczby nauczycieli wchodzących w skład minimum kadrowego kierunku do liczby 

studentów kierunku wynosi 1:17 i jest znacząco korzystniejsza od wymaganej  dla obszaru 

nauk ścisłych i obszaru nauk przyrodniczych, w których opisano kierunek kształcenia. 

3) Wydział Chemii UJ prowadzi politykę kadrową opartą  o jasne, przejrzyste i  znane 

pracownikom kryteria awansu. Podstawą do awansu zawodowego jest rozwój naukowy i 

ocena pracy dydaktycznej..  Osiągniecie stopni naukowych i tytułu naukowego możliwe jest 

po spełnieniu wysokich standardów w zakresie badań naukowych mierzonych rangą pism, w 

których pracownik publikuje swoje prace, umiejętność przygotowania i realizacji projektów 

naukowych, udziału w promocji kadr naukowych oraz realizacji dydaktyki potwierdzonych 

przez studentów. Uczelnia sprzyja rozwojowi kadry naukowej poprzez prowadzone studia 

doktoranckie, tworzenie nowoczesnych pracowni naukowych wyposażonych w 

najnowocześniejsza aparaturę i wspieranie dokształcania oraz wymiany z uczelniami 

zagranicznymi. 

 

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

realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych   
 

Zgodnie z §8 ust.1. Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 podstawowa 

jednostka organizacyjna Uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia albo jednolite studia magisterskie jeżeli: (i) dysponuje infrastrukturą zapewniającą 

prawidłową realizację celów kształcenia, w tym zapewnia odpowiednie warunki do 

prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach, (ii) zapewnia 

możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych obejmującą literaturę zalecaną na danym 

kierunku studiów oraz z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. 
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 Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku „ochrona środowiska” odbywają się 

głównie w budynkach Wydziału Chemii oraz w nowo wybudowanych pomieszczeniach 

Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Do dyspozycji wizytowanego kierunku, wspólnie z 

innymi kierunkami, są 3 sale wykładowe o łącznej powierzchni 468 m
2
, 14 sal seminaryjnych, 

250 stanowisk w laboratoriach, 36 stanowisk w sali komputerowej w budynkach Wydziału 

Chemii UJ. W budynkach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi do prowadzenia zajęć ze 

studentami wizytowanego kierunku przeznaczone są 4 sale wykładowe i 40 pracowni, m.in.: 

Pracownia Dyfraktometrii Rentgenowskiej Proszkowej, P. Spektroskopii Absorpcyjnej w 

Podczerwieni, P. Mikroskopii Elektronowej Skaningowej z Emisją polową i mikroanalizy, P. 

preparatyki Minerałów ilastych, P. mikroskopii Optycznej, p. Mikropaleontologiczna, P. 

Badań Terenowych, P. Bioróżnorodności, P. Morfometrii, P Behawioralna, P.  

Biochemiczno-Imunologiczna, P. Elektrofizjologii, P. Elektroforezy, P. Patch-Clamp, P 

Behawioralno-Akustyczna, P. Bentologiczna, P. Protozoologiczna z pełnym wyposażeniem. 

 Zespół Oceniający zapoznał się z następującymi salami wykładowymi: (i) sala na 80 

miejsc przy stolikach, wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, tablice i nagłośnienie, (ii) 

sala na 64 miejsca przy dużych stołach, wyposażenie w rzutnik, ekran, tablice i nagłośnienie, 

(iii) sala na 160 miejsc z pulpitami, wyposażona w rzutnik, ekran, tablicę i nagłośnienie. Sale 

wykładowe są standardowo wyposażone i przystosowane do wygłaszania wykładów w 

oparciu o materiały przygotowane w wersji elektronicznej. Studenci mają możliwość 

prowadzenia notatek. 

 Ponadto Zespół Oceniający wizytował liczne pracownie i laboratoria zarówno na 

Wydziale Chemii jak też na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W opinii ZO wszystkie 

wizytowane pracownie i laboratoria wykorzystywane w procesie dydaktycznym wyposażone 

są w sprzęt niezbędny do realizacji wszystkich zakładanych efektów kształcenia; wyposażenie 

znaczącej części z nich znacznie przekracza obowiązujące standardy, w niektórych 

przypadkach posiadana aparatura spełnia z powodzeniem najwyższe standardy światowe i 

służyć może nie tylko dydaktyce na wysokim poziomie, lecz także prowadzeniu najwyższej 

jakości badań naukowych. 

 Studenci odbywają praktyki zawodowe w organach samorządu terytorialnego, 

zakładach produkcyjnych, zakładach gospodarki komunalnej, stacjach sanitarno-

epidemiologicznych, parkach narodowych, muzeach przyrody i nadleśnictwach, zakładach 

urządzenia zieleni oraz innych instytucjach związanych z ochroną środowiska. Zestaw miejsc 

odbywania praktyk nie budzi zastrzeżeń. Studenci mogą w nich zrealizować ogólne i 
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indywidualne cele dydaktyczne. Możliwe jest osiąganie założonych efektów kształcenia, 

szczególnie w zakresie umiejętności i  kompetencji społecznych. 

 Studenci ocenianego kierunku studiów mogą korzystać z Biblioteki Jagiellońskiej, 

której zbiory przekraczają 5,5 mln. egzemplarzy. Każdy wydział UJ także dysponuje własną 

biblioteką wydziałową o specjalistycznych, ukierunkowanych zasobach. Literatura i 

podręczniki dla kierunku „ochrona środowiska” gromadzone są w Bibliotekach Wydziału 

Chemii oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi;  Zespół Oceniający zapoznał się z 

obydwiema. 

 Biblioteka Wydziału BiNoZ zajmuje jeden segment w budynku wydziałowym z 

bezpośrednim dostępem z holu głównego, co zachęca studentów do jej odwiedzania. Zajmuje 

około 1600 m
2
 na trzech poziomach połączonych schodami. Zatrudnia 9 osób z 

przygotowaniem bibliotekoznawczym. Wypożyczalnia i czytelnia są jednym kompleksem. 

Bezpośrednio dla studentów dostępnych jest około 15 tys. woluminów. Całość zbiorów to 115 

tys. woluminów, w tym 88 tys. podręczników. Na regałach w czytelni dostępnych jest po 

kilka tytułów podręczników do każdego przedmiotu w liczbie od kilku do kilkunastu 

egzemplarzy. Zasoby uzupełniane są z bieżących zakupów na wniosek prowadzących 

przedmioty potwierdzony przez Komisję Biblioteczną i Dziekana. Personel biblioteki również 

śledzi nowości wydawnicze i informacje przekazuje prowadzącemu przedmioty. W zakresie 

ochrony środowiska dostępnych jest 71 tytułów czasopism naukowych; jest to pełny zakres 

literatury niezbędny do realizacji prac dyplomowych i przygotowania prac indywidualnych 

prezentowanych na zajęciach dydaktycznych. Ponadto biblioteka dysponuje 20 bazami 

tematycznymi zawierającymi światowe piśmiennictwo z zakresu ochrony środowiska (ACS 

Journals, Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Oxford Journals, Reaxys, RCS 

Journals, Science Direct, Scopus, Springer Link, Wiley Online Library). Do dyspozycji 

czytelników jest 145 miejsc, w tym 41 miejsca skomputeryzowane. Dziennie odwiedza 

bibliotekę od 150 do 300 osób. W momencie wizytacji w bibliotece obecnych było ponad 30 

osób. Wypożyczenie materiałów odbywa się drogą bezpośredniej wizyty bądź wcześniejszego 

zgłoszenia przez Internet i odbioru w ciągu 3 dni. Pomieszczenia biblioteki pozbawione są 

barier architektonicznych. Są stanowiska komputerowe przystosowane dla niedowidzących. 

 Biblioteka Wydziału Chemii mieści się w budynku głównym Wydziału, zajmuje 270 

m
2
 na jednej kondygnacji, zatrudnia 3 osoby z przygotowaniem bibliotekoznawczym. 

Wypożyczalnia i czytelnia są razem obsługiwane przez ten sam personel. Biblioteka zawiera 

około 30 tysięcy woluminów, 14 czasopism polskich z zakresu ochrony środowiska, zaś do 

czasopism zagranicznych zapewniony jest dostęp on-line. W czytelni dostępne są wszystkie 
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podręczniki co najmniej w jednym egzemplarzu, ponadto do kilkunastu egzemplarzy każdego 

z nich znajduje się w magazynie wypożyczalni. Istnieje możliwość bezpośredniego 

wypożyczania materiałów, a także przez Internet z możliwością odbioru do 5 dni. 

Uzupełnianie zbiorów odbywa się w drodze śledzenia rynku wydawniczego przez personel. 

Propozycje zakupów zgłaszane przez prowadzących akceptuje Komisja Biblioteczna. W 

czytelni jest 50 miejsc, w tym 11 wyposażonych w komputery a jedno z wyposażeniem dla 

niepełnosprawnych. Bibliotekę dziennie odwiedza ponad 100 osób, w okresie sesji liczba 

odwiedzających wzrasta ok. dwukrotnie. 

 Wydział Chemii zapewnia studentom pełny dostęp do Internetu bezprzewodowego - 

na terenie budynków gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne znajdują się 4 kioski 

internetowe. 

Na podstawie wizytacji pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

kierunku ochrona środowiska stwierdzono, że w nowoczesnych budynkach Wydziału BiNoZ 

oraz Zakładu Chemii Środowiska wszystkie pomieszczenia są wybudowane bez barier 

architektonicznych, z windami i podejściami mieszczącymi wózki inwalidzkie. Są również 

odpowiednio przystosowane toalety. 

 Obecnie użytkowany budynek wydziału Chemii  posiada podstawowe udogodnienia 

dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków inwalidzkich, windy, poręcze przy 

schodach wejściowych. Brak jest jednak przystosowań w obrębie pięter i laboratoriów. 

Według informacji z Raportu Samooceny, w roku 2015 planowana jest przeprowadzka 

Wydziału Chemii UJ do nowego budynku, który jest obecnie budowany na terenie nowego 

Kampusu. Budynek ten będzie pełnił zarówno funkcje naukowe, jak i dydaktyczne. Między 

innymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości pracy wydzielone zostały 

niezależne segmenty dydaktyczne, socjalno-administracyjne oraz badawcze. W budynku 

spełnione będą wszystkie wymagane normy europejskie, w tym normy związane z obecnością 

osób ruchowo niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). W 

segmentach dydaktycznych, dostępnych bezpośrednio z poziomu gruntu, zaplanowano 

specjalne udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych. Są to nie tylko udogodnienia w 

poruszaniu się (jak np. winda), ale  również specjalne stoły i dygestoria o obniżonych blatach. 

W każdym laboratorium dydaktycznym (a będzie ich 12) przewidziano po jednym stanowisku 

dla takich osób (jedno dygestorium oraz jeden stół do pracy). Zapewniono odpowiednie 

szerokości przejść oraz drzwi. Dostosowanie dotyczy również toalet. Na poziomie zerowym 

zaplanowane są odpowiednie miejsca rekreacyjne. Na poziomie tym będą znajdowały się też 

barek/restauracja, biblioteka i szatnie. 
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Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego
4 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 

Wydziały Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi UJ współprowadzące oceniany kierunek 

studiów zapewniają pełną bazę pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem do realizacji 

zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe mają podstawowe wyposażenie do prowadzenia 

wykładów. Laboratoria i pracownie są ukierunkowane na realizację zajęć z określonych 

przedmiotów. Wyposażenie wszystkich laboratoriów pozwala na osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia, nie tylko w zakresie wiedzy ale również umiejętności i kompetencji 

społecznych; w wielu przypadkach jest ono ponadstandardowe. Studenci odbywają praktyki 

w samorządach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych  z ochroną środowiska i 

zapewniających nabycie umiejętności i kompetencji społecznych. Dostępne dla studentów 

biblioteki posiadają w zbiorach podręczniki i czasopisma niezbędne do realizacji prac 

dyplomowych; możliwy jest dostęp do międzynarodowych baz danych oraz do Wirtualnej 

Biblioteki Nauki. Nowe budynki są w pełni przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  Wszystkie wymogi §8 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 

października 2014 roku „W sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie studiów” w zakresie infrastruktury dydaktycznej i dostępu do niezbędnych 

zasobów bibliotecznych można więc uznać za spełnione ze znacznym nadmiarem. 

 

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

kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 

 

Dla ocenianego kierunku „ochrona środowiska” przyjęto profil ogólnoakademicki i opisano 

go w obszarach nauk ścisłych oraz nauk przyrodniczych. Zgodnie z § 8 ust.4 Rozporządzenia 

MNiSzW z 3 października 2014 roku „W sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia” (Dz. U. z 9 października 2014 r. poz. 1370) 

podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu 

ogólnoakademickim jeżeli prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki 

związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego kierunku udział w badaniach (w 

przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).  

Wydział Chemii UJ należy do przodujących jednostek naukowych w kraju pod 

względem poziomu prowadzonych badań. Potwierdza to: przyznanie kategorii A
+ 

w 

prowadzonym przez MNiSzW rankingu jednostek naukowych, status KNOW (Krajowego 

Naukowego Ośrodka Wiodącego) na lata 2012-2017 w ramach Krakowskiego Konsorcjum 

im. M. Smoluchowskiego oraz posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych 

doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. 

Kierunek „ochrona środowiska” WCh prowadzi przy współpracy z Wydziałem BiNoZ UJ, 

który również należy do przodujących jednostek naukowych w Polsce, posiada kategorię A i 

uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk biologicznych w dyscyplinie biologia i doktora w dyscyplinie ekologia oraz dziedzinie 
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nauk o ziemi w dyscyplinie geologia. Ta wysoka pozycja naukowa obydwu jednostek wynika 

z kilku elementów: (i) Nowoczesny program badawczy, (ii) najnowsza baza badawcza, w tym 

wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pracownie, laboratoria i stacje badawcze, (iii) 

opracowywania nowoczesnych projektów badawczych , które uzyskują finansowanie, dbałość 

o publikowanie wyników badań w pismach najwyższej randze światowej, (iv) motywowanie 

młodych pracowników do szybkiego rozwoju naukowego. 

Na program badawczy prowadzony w obszarze nauk ścisłych powiązanych z 

kierunkiem kształcenia ochrona środowiska składają się tematy:  

1. Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej. Badania 

związków biologicznie aktywnych prowadzone są też przy użyciu różnorodnych 

technik spektroskopowych wspartych obliczeniami kwantowochemicznymi. Ze 

środowiskowego punktu widzenia na uwagę zasługują także badania metodą EPR 

jonów metali przejściowych (Mn(II) i Fe(III)) oraz stabilnych rodników: 

chlorofilowego, semichinonowego, tyrozylowego i rodników węglowodanowych w 

liściach pokrzywy zwyczajnej.  

2. Badania podstawowe i stosowane z zakresu technologii, katalizy i chemii 

środowiska. W ramach badań prowadzone są prace wychodzące od określenia 

struktury katalizatorów wykorzystywanych w katalizie środowiskowej i jej 

powiązania z własnościami, poprzez projektowanie i otrzymywanie nowych 

katalizatorów aż do badania ich aktywności w rzeczywistych warunkach 

technologicznych. W ramach tego zadania prace dotyczą głównie katalizatorów do 

redukcji emisji tlenków azotu, lotnych związków organicznych, dopalania cząstek 

węglowych oraz katalizatorów stosowanych w syntezie organicznej. W szczególności 

w ramach badań przeprowadzono identyfikację spektroskopową (CW-EPR, 

HYSCORE oraz IR oraz w trybie in situ i operando) kluczowych produktów 

pośrednich reakcji selektywnej katalitycznej redukcji NO przy pomocy propenu na 

zeolitach BEA i ZSM-5 funkcjonalizowanych jonami niklu. Przeprowadzono także 

syntezę zeolitów o strukturze mikro- oraz mikro-mezoporowatej; mezoporowatych sit 

krzemionkowych i modyfikowanych krzemianów warstwowych, dotując uzyskane 

materiały metalami przejściowymi w celu ich funkcjonalizacji dla niezwykle ważnych 

z punktu widzenia ochrony środowiska procesów DeNOx oraz DeN2O. Odrębny wątek 

badawczy stanowią elementy chemicznego monitoringu wód i gleb, które w znacznym 

stopniu przyczyniają się do mapowania rozkładu zanieczyszczeń metalami ciężkimi, 

wielopierścieniowymi węglowodorami oraz składnikami nawozów sztucznych w 

terenie. Istotnym wątkiem badawczym są badania w kontekście środowiskowym 

surfaktantów i bisfenoli oraz ich wpływu na naturalne błony biologiczne.  

3. Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna. W toku 

badań dokonano między innymi, identyfikacji czynników elektronowych 

wpływających na spadek aktywacji NO przez centra Cu(II) w porównaniu z centrami 

Cu(I). Efekt ten może mieć istotne znaczenie także w przypadku aktywacji cząsteczek 

w środowisku naturalnym.  

4. Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i 

konserwatorskiej. Opracowywane i rozwijane są techniki analityczne i kalibracji, w 

tym metody badań obiektów zabytkowych. Prowadzono także prace nad 

opracowaniem i weryfikacją procedur oznaczania technikami ICP-OES i ICP-MS 
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pierwiastków takich, jak: Ca, Mg, K, S, P, Fe, Se, Mn, Cu, Zn i Mo w różnych 

częściach roślin w warunkach kontrolowanych.  

5. Nowoczesna synteza organiczna i badania fizykochemiczne cząsteczek 

organicznych. Badania z obszaru nauk przyrodniczych powiązane z kierunkiem 

kształcenia prowadzone są na Wydziale Biologii i nauk o Ziemi i dotyczą. 

6. Bioróżnorodność. Zbadanie czynników biotycznych i abiotycznych determinujących 

tempo dekompozycji ściółki w zależności od warunków biotycznych (różne 

ekosystemy leśne, lokalna zmienność w dużej skali przestrzennej) i bilansu 

stechiometrycznego. Poznanie wybranych aspektów biologii i ekologii ssaków, przede 

wszystkim gatunków chronionych, oraz płazów i gadów, konfliktów między 

bytowaniem zwierząt a działalnością gospodarczą człowieka oraz świadomości 

różnych grup społecznych dotyczących problemów ochrony przyrody. Kolejnym 

celem tego zadania będzie udokumentowanie stanu zachowania, występowania i 

zagrożeń dla zagrożonych kręgowców, przede wszystkim płazów oraz drobnych 

ssaków. 

7. Ekotoksykologia i monitoring środowiskowy. Bioakumulacja metali śladowych 

przez wybrane gatunki bezkręgowców, oraz wykorzystanie tych zwierząt w 

monitoringu biologicznym:  

Ekotoksykologia bezkręgowców: ewolucja odporności na miedź u 

Triboliumcastaneum (Coleoptera, Tenebrionidae) i rola migracji w zaniku odporności.   

Zastosowanie koncepcji Dynamicznego Budżetu Energetycznego (DynamicEnergy 

Budget, DEB) do ekotoksykologii bezkręgowców holometabolicznych. 

8. Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach skażeń. Ocena zanieczyszczenia 

powietrza na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 

Przyrodniczego z zastosowaniem metody transplantacji oraz na podstawie 

analizy porostów występujących naturalnie. Na terenie ośmiu Stacji Bazowych: 

Biała Góra, Puszcza Borecka, Wigry, Storkowo, Pożary, Roztocze, Św. Krzyż i 

Szymbark zostaną zebrane próby naturalnie występującego tam porostu H. physodes. 

9. Genetyczne podłoże adaptacji. Wpływ nadekspresji genów na przeżywalność 

drożdży w warunkach głodzenia:  

10. Geobotaniczne podstawy regionalizacji Karpat i kotlin podkarpackich (z 

uwzględnieniem roślin naczyniowych i niższych. 

11. Badania taksonomiczne i fitogeograficzne nad biotami polarnymi oraz 

dokumentacja badań polarnych.  

12. Ewolucja i dynamika rzeźby wybranych obszarów górskich i wyżynnych 

(Karpaty, Wyżyny Polskie, Alpy, Masyw Centralny, Góry Szkocji, Andy, Wyspy 

Zielonego Przylądka, Atlas, G. Attyki). 

13. Geograficzne uwarunkowania struktury pokrywy glebowej w obszarach górskich 

i wyżynnych.  

14. Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania reżimu hydrologicznego i 

chemizmu wód wybranych obszarów.  

15. Struktura, funkcjonowanie i przemiany środowiska przyrodniczego wybranych 

obszarów Europy, Afryki, Azji i Stref Polarnych 

16. Procesy przemian w środowisku przyrodniczym i rozwój społeczno-gospodarczy 

Polski w kontekście wyzwań globalnych 

Przedstawiony powyżej program badań koresponduje bezpośrednio z prowadzoną 

dydaktyką. Wiele tematów badawczych stanowi twórcze rozwiniecie prowadzonej dydaktyki, 

a zdobyta w czasie badań wiedza i umiejętności są bezpośrednio przenoszone do dydaktyki 
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oraz w procesie dyplomowania. Bardzo wysoka jest aktywność zespołów badawczych w 

opracowaniu projektów badawczych na poziomie zapewniającym ich finansowanie. W 

okresie 5 lat poprzedzających akredytację Wydział Chemii pozyskał 202 granty krajowe i 34 

granty zagraniczne, co pozwala na zaliczenie do najaktywniejszych i najskuteczniejszych 

jednostek w kraju. Wskaźnik 1,5 projektu badawczego na jednego nauczyciela akademickiego 

należy do przodujących w Polsce. Szczególnie wyróżniająca jest pozycja Wydziału pod 

względem grantów zagranicznych, których pozyskiwanie jest ciągle trudne dla polskich 

podmiotów naukowych. Wydział charakteryzuje się wysoką aktywnością w publikacji 

wyników badań. Publikowanych jest około 380 prac naukowych rocznie w tym 220 w 

pismach o zasięgu międzynarodowym wyróżnianych w Journal Citation Reports. 

Indywidualny wskaźnik to 2,5 pracy w tym 1,5 z listy JCR na pracownika rocznie. 

Na wyróżnienie zasługuje również opracowanie licznych podręczników i monografii, 

które mają bezpośrednie zastosowanie w procesie kształcenia i świadczą o szybkim 

przenoszeniu osiągnięć naukowych do dydaktyki. Istotnym osiągnięciem pracowników 

Wydziału Chemii są liczne referaty (znaczna część na zamówienie organizatorów) 

wygłaszane na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. Jest to wkład 

pracowników WCh UJ w upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych i ich transferu 

do dydaktyki oraz kształcenie młodych pracowników nauki. 

Analiza prac dyplomowych absolwentów wizytowanego kierunku pozwala stwierdzić, że 

są one w większości oparte o badania własne realizowane w stacjach terenowych i 

laboratoriach Wydziału. Tematy prac ściśle korespondują z tematyką badawczą realizowaną 

na Wydziale i często są elementami prowadzonych badań. Jest to bardzo istotny element 

potwierdzający bezpośredni udział studentów w programie badawczym. Studenci są 

współautorami wielu opublikowanych prac naukowych w tym   także w czasopismach z listy 

JCR. 

 Studenci mogą uczestniczyć w badaniach i działalności popularnonaukowej 

prowadzonej przez 8 Studenckich Kół Naukowych o wieloletniej działalności. Na szczególną 

uwagę zasługują Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska UJ i Naukowe Koło 

Przyrodników (najstarsze na Uczelni) z wieloma sekcjami oraz Naukowe Koła Geografów i 

Geologów. Program działalności tych kół jest ściśle powiązany z kierunkiem „ochrona 

środowiska”, a studenci mogą w ich ramach rozwijać swoje pasje poznawcze oraz wdrażać 

się w działalność naukową. Na zebraniu z Zespołem Oceniającym studenci potwierdzili 

znajomość działalności kół naukowych, a część z nich potwierdziła przynależność do nich i 
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satysfakcję z tego. W świetle powyższego należy uznać, że warunek udziału studentów w 

badaniach na wizytowanym kierunku jest realizowany wzorowo. 

 Uniwersytet Jagielloński należy do Uczelni o szczególnie mocno rozbudowanej 

naukowej i dydaktycznej współpracy międzynarodowej realizowanej zarówno przez 

pracowników jak i studentów. Współpraca ta rozwija się na kilku kierunkach i dotyczy wielu 

krajów, w tym: Argentyny, Australii, Austrii,  Belgii, Brazylii, Chile, Cypru, Czech, Danii, 

Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii Kanady, Korei 

Południowej, Malezji, Malty, Niemiec, Południowej Afryki, Portugalii, Rosji, Słowacji, 

Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Tunezji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. 

Wydział Chemii UJ prowadzi oficjalną współpracę z ponad stu Uniwersytetami i instytucjami 

badawczymi oraz wiele nieformalnych kontaktów, owocujących dwustronną wymianą i 

współpracą w zdobywaniu funduszy na wspólne projekty oraz wspólnymi publikacjami. 

Współpraca ta odbywa się najczęściej na poziomie zakładów naukowych i zespołów 

badawczych i jest ukierunkowana na konkretne tematy badawcze. W ostatnich 5 latach 

zrealizowano 66 wspólnych przedsięwzięć naukowych i wiązało się z nimi 250 wyjazdów 

pracowników. Współpraca ta wiąże się bezpośrednio z rozwojem naukowym pracowników 

oraz z nabywaniem nowych umiejętności w zakresie dydaktyki i upowszechniania osiągnięć 

naukowych oraz zapoznaniem z nowymi metodami badawczymi oraz wyposażeniem 

laboratoriów w tym dydaktycznych. Drugi istotny zakres współpracy międzynarodowej 

dotyczy wymiany studentów i nauczycieli akademickich w ramach międzynarodowych 

programów dydaktycznych. Uczestniczyło w nich 63 studentów i 30 pracowników z 

Wydziału Chemii oraz 55 studentów i 26 nauczycieli akademickich którzy przyjechali na 

Wydział. Równie liczna i owocna jest współpraca zagraniczna Wydziału BiNoZ. Trzecią 

formą współpracy międzynarodowej związanej z ocenianym kierunkiem są wyjazdy 

pracowników do zagranicznych ośrodków celem prowadzenia zajęć i było ich w ciągu 

ostatnich 5 lat 30 do 10 krajów. Zajęcia na wizytowanym kierunku prowadziło w tym okresie 

26 nauczycieli akademickich z 7 krajów. 

 Szeroka współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych prowadzona na 

Wydziale Chemii UJ przyczynia się także do podnoszenia poziomu zajęć dydaktycznych. W 

szczególności intensywna wymiana osobowa z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami 

na każdym poziomie studiów daje gwarancje stałego podnoszenia jakości badań, nauczania 

oraz ich aktualności. Kontakty z badaczami spoza Wydziału owocują nierzadko 

wprowadzeniem do oferty specjalistycznych kursów prowadzonych przez profesorów 

wizytujących. W innych przypadkach studenci mają możliwość brania udziału w dyskusjach z 



31 
 

odwiedzającymi naukowcami oraz wysłuchania przedstawionych przez nich referatów, co 

oprócz oczywistych korzyści merytorycznych, ma także niebagatelne znaczenie dla 

podnoszenia kompetencji językowych oraz zdolności komunikacyjnych. Studentom 

realizującym prace dyplomowe międzynarodowa współpraca badawcza pozwala na 

konsultacje ze specjalistami (poprzez Internet bądź w bezpośrednich kontaktach) oraz daje 

możliwości dostępu do unikalnej aparatury czy poznania nowych technik badawczych 

podczas wyjazdów do innych ośrodków. Istotna dla studentów jest możliwość 

bezpośredniego kontaktu z badaczami i dydaktykami z zagranicznych ośrodków 

prowadzących na Wydziale krótkie i intensywne kursy, szkolenia i warsztaty. Zagraniczni 

goście wygłaszają również seminaria instytutowe i wykłady. Podczas pobytów zagranicznych 

gości Wydział umożliwia zainteresowanym pracownikom bezpośredni z nimi kontakt i 

możliwość nawiązania współpracy. Polityka wspierania kontaktów międzynarodowych 

przynosi wymierne efekty w postaci mobilności studentów, doktorantów oraz liczby 

otrzymywanych grantów i wysoko punktowanych publikacji. 

 Szeroka i wszechstronna współpraca międzynarodowa pracowników i studentów 

wydziału Chemii UJ  zaowocowała także istotnym wzrostem kwalifikacji dydaktycznych 

pracowników, co m. in. przejawia się istnieniem w ofercie dydaktycznej aż 23 przedmiotów 

w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim prowadzone są przede wszystkim na 

studiach II stopnia. Dla studentów studiów II stopnia obowiązkowe jest ie co najmniej 30 

godzin zajęć w języku angielskim zakończonych egzaminem. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje także moduł samokształcenia EChemTest, przygotowujący do zdania egzaminu 

EChemTest z dwóch dziedzin chemii w języku angielskim. Do egzaminu tego mogą także 

przystępować studenci kierunku „ochrona środowiska”. 

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego
4 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego.  

Wydział Chemii UJ w Krakowie należy do najlepszych jednostek naukowych w Polsce. 

Prowadzi na wysokim poziomie badania naukowe w obszarach wiedzy, do których zaliczony 

został prowadzony kierunek „ochrona środowiska” o profilu ogólnoakademickim na poziomie 

studiów I i II tzn. w obszarze nauk ścisłych i obszarze nauk przyrodniczych (wspólnie z 

Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi). Studenci są włączani do procesu badawczego na etapie 

pracy w Studenckich Kołach Naukowych oraz prac dyplomowych, które z zasady 

realizowane są w oparciu o badania własne będące częścią programu badawczego zespołu 

naukowego, w którym praca jest realizowana. Studenci są współautorami publikacji 

naukowych w tym również publikowanych w pismach z listy JCR. Realizacja badań ma 

bezpośredni wpływ na podnoszenie poziomu kształcenia. Występuje bezpośredni związek 

badań i dydaktyki. Na profil badawczy i dydaktyczny mają wpływ interesariusze zewnętrzni  

przyszli pracodawcy absolwentów.  Działalność nauczycieli akademickich wizytowanego 
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kierunku jest umiędzynarodowiona w zakresie realizowanych wspólnych projektów 

naukowych, wymiany kadry i studentów w ramach międzynarodowych projektów 

edukacyjnych. Umiędzynarodowienie badań i dydaktyki przynosi się na realizację programu 

kształcenia w tym w  formie prowadzenia przedmiotów w języku angielskim. Studenci 

chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Wydział Chemii UJ spełnia zatem z nawiązką wszystkie 

wymogi §8 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 roku „W sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie studiów” w zakresie 

prowadzenia badań naukowych i współpracy krajowej oraz międzynarodowej. 

 

7.    Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię 

1) Studenci podczas  spotkania z Zespołem Oceniającym PKA pozytywnie ocenili przebieg 

procesu rekrutacyjnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunku „ochrona 

środowiska”, podstawę stanowi średnia ważona z przedmiotów maturalnych: chemia, biologia 

(z wagą 3) oraz matematyka, informatyka, fizyka (z wagą 2). W przypadku studiów drugiego 

stopnia warunkiem jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „ochrona 

środowiska” lub pokrewnym, w czasie których zrealizowano co najmniej 60% punktów 

ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów pierwszego stopnia na ocenianym 

kierunku, a jedynym kryterium przyjęć jest średnia ze studiów. Większość studentów 

obecnych na spotkaniu z Zespołem Oceniającym stwierdziło, że wymogi rekrutacyjne czy 

równość szans nie budzą żadnych zastrzeżeń, nie odnosili się również negatywnie 

do przedmiotów maturalnych lub wag. Według pozostałych studentów zasady rekrutacji na 

studia pierwszego stopnia nie są wymagające, a progi punktowe niskie. 

 Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na kierunki prowadzone w Uniwersytecie 

Jagiellońskim są dostępne na portalu Rekrutacja UJ. Strona zawiera wszystkie istotne 

informacje z punktu widzenia kandydata na studia: zasady dotyczące konkretnych kierunków, 

terminarz, wykaz opłat, listę wymaganych dokumentów oraz przydatne zakładki „na skróty”, 

„rekrutacja – krok po kroku” oraz „pytania i odpowiedzi”. Przewidziano także wersję w 

języku angielskim i rosyjskim dla obcokrajowców. Warto podkreślić, że strona jest nie tylko 

bogata w treść, lecz również bardzo przejrzysta i intuicyjnie przyjazna dla odwiedzającego.  

2) Zasady zaliczania przedmiotów (oceny efektów kształcenia) są określone w Regulaminie 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z 2012 

roku. Regulamin określa zasady zaliczania przedmiotu, roku studiów oraz ukończenia 

studiów, w tym przepisy regulujące prace i egzaminy dyplomowe. Zgodnie z nim prowadzący 

zajęcia poprzez system USOS oraz ustnie na pierwszych zajęciach określa zasady zaliczenia 

przedmiotu, a także sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego 

wchodzi kilka form zajęć. Przewidziano ustalenie terminów zaliczeń i egzaminów przez 
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prowadzącego zajęcia nie później niż na miesiąc przed sesją egzaminacyjną. Określono 

również zasady związane z egzaminami poprawkowymi oraz przeprowadzaniem egzaminów 

komisyjnych, w przypadku nieprawidłowości w czasie trwania egzaminu lub wykraczania 

jego zakresu poza treści określone w sylabusie. Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem 

Oceniającym potwierdzili przestrzeganie tych reguł. Bardzo dobrze można ocenić 

postanowienia rozszerzające grono upoważnionych do wnioskowania o wyznaczenie 

egzaminu komisyjnego o organ samorządu studenckiego (gdy student obawia się wnioskować 

osobiście) i samego egzaminatora (np. gdy po egzaminie stwierdzono nieprawidłowości). Na 

podstawie analizy Regulaminu można stwierdzić, że zawiera on standardowe wymagania 

wspomagające przejrzystość oraz obiektywizm formułowania ocen. Pozytywne wnioski 

można również wyciągnąć po zapoznaniu się z przykładowymi sylabusami, które zrozumiale 

i dość określają warunki zaliczenia przedmiotów. 

 Studenci uczestniczący w spotkaniu z Zespołem Oceniającym nie zgłaszali uwag 

krytycznych odnoszących się do funkcjonowania systemu oceny ich osiągnięć. Stwierdzili 

również, że wymagania określane w sylabusach są dla nich zrozumiałe. Mieli również 

świadomość przysługującego im prawa do egzaminu komisyjnego, ale przyznali, że nie 

korzystali z niego. Jako powód podali głównie brak sytuacji problemowych, ale pojawiły się 

też pojedyncze odpowiedzi wyrażające obawę przed narażaniem się prowadzącemu zajęcia. 

Studenci obecni na spotkaniu potwierdzili jednak, że były wśród nich osoby ubiegające się o 

egzamin komisyjny, nie byli jednak w stanie przedstawić więcej szczegółowych informacji. 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA przyznali, że w zdecydowanej 

większości przypadków są oceniani obiektywnie. Poza zaliczeniami i egzaminami 

końcowymi w ramach prowadzonych modułów, wiedza i umiejętności są weryfikowane na 

bieżąco w ramach weryfikacji cząstkowej za pomocą kolokwiów, odpowiedzi ustnych, prac 

domowych itp. 

3) Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Samooceny, studenci ocenianego 

kierunku mają możliwość uczestniczenia w szeregu programów mobilności międzynarodowej 

(m.in. ERASMUS), a także w wymianie krajowej (program MOST). Wydział Chemii UJ 

współpracuje także z kilkudziesięcioma szkołami wyższymi z Europy. W przypadku kierunku 

„ochrona środowiska” szczególnie cenną inicjatywą Wydziału jest możliwość uzyskania 

przez studentów kończących studia podwójnego dyplomu – z UJ oraz Uniwersytetu w 

Cranfield (Wielka Brytania). W Raporcie podano informacje, że dotychczas skorzystało z 

tego dwóch studentów, a trzech kolejnych przygotowuje się do jego uzyskania.  
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 Informacje o mobilności międzynarodowej studentów można uzyskać z uczelnianego 

portalu Biura Obsługi Studentów Zagranicznych, a także z zakładki International 

Programmes dostępnej na stronie Wydziału Chemii. Ofertę dotyczącą programów wymian 

adresowaną do studentów przez Wydział można ocenić jako bogatą i atrakcyjną. Także 

studenci czasie spotkania z Zespołem Oceniającym przyznali, że oferta wyjazdów 

zagranicznych skierowana do nich przez Wydział jest bogata i atrakcyjna a wszelkie 

informacje są ogólnodostępne tak, że osoby zainteresowane nie mają większych trudności z 

organizacją wyjazdu. Studenci pozytywnie oceniają również ofertę w zakresie lektoratów z 

języka obcego. 

 W opinii studentów prowadzona przez Jednostkę współpraca międzynarodowa 

pozytywnie wpływa na możliwość osiągania zakładanych efektów kształcenia. W ramach 

współpracy podejmowane są działania dotyczące wspólnych projektów naukowych, 

warsztatów, wspólnych publikacji i konferencji oraz wzajemnej wymiany studentów i 

nauczycieli akademickich, co przekłada się na atrakcyjność procesu kształcenia oraz 

pozytywnie wpływa na możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Studenci 

mają również możliwość odbywania praktyk zagranicznych. W latach 2008-2013 w ramach 

programu ERASMUS na studia wyjechało 57 studentów, a przyjechało 39 studentów, 

natomiast w ramach programu praktyki zagraniczne odbyło wyjechało 4 studentów, zaś 

przyjechało 3 studentów zagranicznych. 

 Studenci wizytowanego kierunku wyrazili pewne krytyczne uwagi co do 

prawidłowości oszacowania punktów ECTS. Uwag tych nie prezentują jednak w ankietach z 

różnych przyczyn, wśród których dominuje małe zainteresowanie wpływaniem na zmiany w 

zakresie, który nie interesuje studentów, mających zaliczone już te przedmioty, które mieliby 

ocenić. Władzom Wydziału można by zatem sugerować uważniejsze monitorowanie opinii 

studentów w tym zakresie w bardziej bezpośredni sposób, np. w ramach odbywających się 

regularnie otwartych spotkań ze studentami. 

4) Studenci wizytowanego kierunku mają możliwość korzystania z szeregu narzędzi wsparcia 

dydaktycznego. Przede wszystkim doceniają oni fakt, że ich nauczyciele akademiccy 

są doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach i mają bardzo bogatą wiedzę, co 

przekłada się też na jakość zajęć. W czasie zajęć dydaktycznych często wprowadzane są treści 

związane z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi, prezentowany jest także dorobek 

naukowy Wydziału. Zapytani o dostępność nauczycieli poza zajęciami, studenci 

odpowiedzieli, że konsultacje w zdecydowanej większości są konsekwentnie realizowane, a 
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przypadki nieobecności nauczycieli akademickich w godzinach konsultacji należą do 

rzadkości. 

 Kolejną kwestią poruszaną przez studentów w czasie spotkania z ZO była liczebność 

grup, która ich zdaniem jest odpowiednia i pozwala na komfortowe prowadzenie zajęć. 

Szczególną uwagę studenci zwrócili na zajęcia laboratoryjne, ważne ze względu na charakter 

kierunku, które prowadzone są w niewielkich grupach, pozwalających na samodzielne 

wykonywanie doświadczeń i sprawną konsultację z prowadzącym zajęcia. Z niewielką 

krytyką spotkała się adekwatność formy niektórych zajęć do omawianej treści – studenci 

sugerowali, by w programie studiów znalazło się więcej konserwatoriów zamiast wykładów. 

Studenci potwierdzili także, że duża część zajęć ma charakter praktyczny, z czego są bardzo 

zadowoleni. Niewielka część zajęć prowadzona jest w formie pozytywnie ocenianego przez 

studentów e-learningu. Kilka osób zgłaszało uwagi dotyczące braków w ofercie kierunku 

specjalistycznych kursów HACCP lub ISO. Jednocześnie studenci jednogłośnie stwierdzili, 

że osoby ambitne naukowo mają możliwość dodatkowego rozwoju poprzez prowadzenie 

badań wykraczających poza zakres studiów i przygotowania artykułów naukowych. 

 Studenci dosyć krytycznie oceniają funkcjonowanie systemu USOS. Ich zdaniem 

system na co dzień funkcjonuje poprawnie, jednak w momencie rejestracji na przedmioty 

często dochodzi do zawieszenia serwerów, a zapisanie się na wybrany kurs to często kwestia 

przypadku. Świadomość o nieprawidłowym funkcjonowaniu  niektórych elementów systemu 

informatycznego jest powszechna. Władze Wydziału znają ten problem i częściowo udało się 

go już złagodzić przez reorganizację procesu zapisów. 

 Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkania ze studentami oraz analizy 

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

17 września 2014 roku, można stwierdzić, że system pomocy materialnej na ocenianym 

kierunku funkcjonuje bardzo dobrze. Oprócz świadczeń przyznawanych z funduszu pomocy 

materialnej, studenci kierunku „ochrona środowiska” mają możliwość ubiegania się także o 

inne formy pomocy oferowanej przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana 

Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość", a także z bogatej oferty stypendiów 

własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo, w poprzednich latach, studenci mogli 

ubiegać się o stypendium motywacyjne ze względu na udział kierunku w programie tzw. 

kierunków zamawianych. Wiedza o formach pomocy materialnej, także dostępnej ze środków 

własnych Uczelni, jest wśród studentów powszechna. Pewne kłopoty sprawia studentom brak 

terminowości wypłat stypendiów socjalnych (np. październikowa transza została przelana 
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dopiero pod koniec listopada). Na pytanie jednak czy studenci próbowali zgłaszać 

zastrzeżenia odnoszące się do funkcjonowania systemu pomocy materialnej i czy były one 

brane pod uwagę stwierdzili, że nie gdyż występujące problemy nie są duże. 

 Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Wydziałowej Rady Samorządu 

Studenckiego Wydziału Chemii UJ w jej skład wchodzi siedmiu studentów, w tym dwóch 

z kierunku „ochrona środowiska”. Samorząd, poza zadaniami ustawowymi, zajmuje się 

kilkoma inicjatywami skierowanymi do studentów wydziałowych, przykładowo organizacją 

wspólnych wyjść do teatru. Samorząd miał też swój udział organizacji Tygodnia Jakości 

Kształcenia UJ poprzez przeprowadzenie jednego z badań satysfakcji studentów ze 

studiowania na Wydziale. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego dysponuje 

pomieszczeniem wyposażonym w podstawowy sprzęt biurowy, które dzieli z Naukowym 

Kołem Chemików. Na jej wyposażeniu znajduje się podstawowy sprzęt biurowy: biurko, 

komputer, drukarka.  Biorąc pod uwagę niewielką liczbę członków Rady oraz skalę działań, 

na chwilę obecną wydaje się to wystarczające, ale w momencie przeprowadzki do nowego  

budynku zarówno Rada jak i Koło powinny dostać osobne pomieszczania, o ile możliwości 

lokalowe na to pozwolą. 

 Przechodząc do oceny relacji Władz Dziekańskich z Samorządem trzeba zaznaczyć, że 

jego przedstawiciele bardzo pozytywnie ocenili współpracę i partnerską relację. Stwierdzili 

także, że nastawienie Władz Wydziału można określić jako „prostudenckie” i choć nie każdą 

zgłoszoną inicjatywę da się wdrożyć, to za każdym razem są wysłuchiwani. Jako przyczynę 

trudności w rozwiązywaniu niektórych problemów zgłaszanych przez studentów samorząd 

wskazał brak wpływu Władz na jednostki funkcjonujące poza Wydziałem. Dobrą praktyką 

obowiązująca na Wydziale są regularne spotkania studentów z przedstawicielami Władz 

Dziekańskich. W ich trakcie studenci mogą nie tylko zwrócić uwagę pojawiające się 

problemy, ale także porozumieć się co do współpracy przy rozmaitych inicjatywach. Jedną z 

nich jest stworzenie przewodnika po studiach na Wydziale, czytelnych sylabusów czy 

aktualizacji materiałów na stronie internetowej.  

 Studenci niepełnosprawni otrzymują wsparcie na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 

działalność Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Oprócz doradzania Dział ma także 

możliwość ustalania specjalnych warunków odbywania egzaminów i zaliczeń przez studenta, 

które obligują prowadzącego. Drugim rodzajem wsparcia jest dostosowanie infrastruktury do 

ich potrzeb. Obecna siedziba Wydziału posiada podstawowe udogodnienia w postaci wind 

poręcznych i podjazdów. Nowy budynek, zgodnie z zapowiedziami Władz przedstawionymi 

w Raporcie Samooceny będzie w pełni przyjazny i dostosowany do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych, łącznie z tym, że w każdym laboratorium przewiduje się jedno miejsce 

przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. 

 Jakość obsługi administracyjnej przez pracowników Dziekanatu Wydziału Chemii 

cieszy się bardzo dobrą opinią wśród studentów. W czasie spotkania z ZO stwierdzili oni, że 

są bardzo zadowoleni i żaden z uczestników spotkania nie zgłosił negatywnych uwag. 

Pracownicy Dziekanatu zostali ocenieni jako bardzo pomocni i mili. Podobne zdanie mieli 

członkowie Samorządu Studenckiego, którzy relacje z Dziekanatem określili wręcz jako 

partnerskie. Z krytyką spotkała się jedynie kwestia lokalizacji dziekanatu, który znajduje się 

w starym budynku Wydziału Chemii przy ul. Ingardena, natomiast niemal wszystkie zajęcia 

odbywają się w nowym budynku przy ul. Gronostajowej na III Kampusie UJ. Duża odległość 

mocno utrudnia szybkie załatwienie spraw administracyjnych. Problem zostanie rozwiązany 

w momencie przeniesienia w całości Wydziału Chemii na Nowy Kampus, co powinno 

nastąpić w ciągu kilku lat. 

 Informacje o praktykach i stażach studenci mogą zaczerpnąć z dwóch źródeł. 

Pierwszym z nich jest Sekcja Karier UJ oferująca dość dużą bazę ofert, ale skierowana do 

wszystkich studentów Uniwersytetu, nie mająca więc charakteru specjalistycznego. W ramach 

Wydziału Chemii funkcjonuje wydziałowe Biuro Karier i Promocji. Jego zadaniem jest 

pomoc studentom i absolwentom Wydziału w wejściu na rynek pracy. Przewagą wydziałowej 

jednostki nad uczelnianą jest możliwość prezentowania specjalistycznych ofert, skierowanych 

specjalnie do studentów Wydziału Chemii. Dodatkową inicjatywą jest również strona 

internetowa „Praktyki i staże. Poradnik dla studentów Wydziału Chemii UJ”, z której studenci 

mogą czerpać kompleksową wiedzę o procesie rekrutacji, organizacji i zaliczenia praktyk. 

 Interesującym przedsięwzięciem jest coroczna Giełda prac, czyli konferencja w 

trakcie której studenci prezentują swoje prace dyplomowe i prace projektowe, a w skład 

składu oceniającego wchodzą m.in. przedstawiciele pracodawców. Efektem są także bogate 

materiały pokonferencyjne w formie broszur, które zostały przedstawione Zespołowi 

Oceniającemu. Inną wartym odnotowania sposobem wsparcia studentów jest organizacja 

zajęć wyrównawczych. Z informacji przedstawionych w Raporcie Samooceny, Wydział 

organizuje takie zajęcia z matematyki, fizyki i chemii dla studentów I roku studiów I stopnia. 

Zajęcia mają charakter nieobowiązkowy i nieodpłatny, natomiast kwalifikacja odbywa się 

podstawie testu „wejściowego” na początku roku akademickiego. Ten rodzaj wsparcia cieszył 

się dużym uznaniem ze strony studentów biorących udział w spotkaniu. 

Cenną inicjatywą adresowaną do studentów kierunku „ochrona środowiska”, 

wskazaną w Raporcie Samooceny, jest możliwość zdobycia przez nich uprawnień do 
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wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich poziomach edukacji. Warunkiem jest 

ukończenie studiów oraz kursu prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UJ. 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego
4 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Zasady i procedury rekrutacji studentów na studia I i II stopnia są przejrzyste, nie budzą 

wątpliwości a także uwzględniają zasadę równych szans. 

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

przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen, a wymagania w nim określone są 

wystandaryzowane. 

3) Studenci mają zapewnioną możliwość udziału w programach wymiany międzynarodowej i 

krajowej i biorą w nich udział. W tym względzie ofertę Wydziału należy uznać za bardzo 

szeroką i atrakcyjną. Studenci mają też możliwość udziału w międzynarodowych projektach 

badawczych kończącego się nierzadko publikacjami na wysokim poziomie naukowym. 

4) Studenci mają zapewnioną opiekę naukową na bardzo wysokim poziomie, doskonałą 

opiekę dydaktyczną oraz materialną, są poinformowani o możliwości ubiegania się o 

świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej. 

 

8. Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany na 

osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 
 

1) W Uniwersytecie Jagiellońskim na poziomie Uczelni funkcjonuje system przepisów 

prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia w zakresie tworzenia 

programów kształcenia, weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, 

zasad rekrutacji, oceny nauczycieli akademickich, prowadzenia badań naukowych oraz 

monitorowania losów absolwentów. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(zwany dalej WSZJK lub Systemem) wprowadzony został w Uczelni na mocy Uchwały 

Senatu nr 33/V/2010 z dnia 26 maja 2010 r. „W sprawie utworzenia i wdrażania 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim”. 

Przyjęto, iż  podstawowymi celami Systemu są: doskonalenie kształcenia oferowanego 

studentom, wspomaganie polityki kadrowej, kształtowanie postaw projakościowych w 

środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości, motywowanie pracowników i 

studentów do doskonalenia jakości kształcenia i uczenia się, informowanie o działalności 

dydaktycznej Uczelni oraz osiąganych efektach kształcenia, podnoszenie jej 

konkurencyjności, a także stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji 

Uczelni w skali krajowej i międzynarodowej.  

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK) realizuje następujące 

zadania: opracowanie polityki systematycznego doskonalenia jakości kształcenia, stworzenie 

skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur odnoszących się do 
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zatwierdzania, monitoringu oraz okresowego przeglądu programów kształcenia i ich efektów, 

oceniania studentów, doskonalenia jakości kadry dydaktycznej, gromadzenia, opracowania, 

analizy danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów oraz  form i sposobów 

publikowania informacji o aspektach działalności dydaktycznej Uczelni. Ponadto zadaniami 

Systemu są: monitorowanie różnych aspektów działalności dydaktycznej Uczelni oraz 

inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia, stworzenie 

mechanizmów zarządzania Systemem i jego doskonalenia.  

Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. 

zostały określone zasady i metody wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia oraz zakres kompetencji i podział zadań między wszystkimi jego elementami. 

Powyższe Zarządzenie zostało następnie zmienione Zarządzeniami Rektora UJ: nr 71 z dnia 

20 października 2010 r., nr 107 z dnia 19 października 2012 r. oraz nr 19 z dnia 7 marca 2014 

r. Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, System wdrażany na poziomie 

ogólnouniwersyteckim powinien znaleźć odzwierciedlenie  na szczeblu wydziałowym. 

Struktura Systemu w Uczelni jest następująca: 

- Prorektor ds. Dydaktyki, który sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością USDJK i 

odpowiada za jego funkcjonowanie i modyfikację; 

- Pełnomocnicy Rektora: ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, ds. Ewaluacji Jakości 

Systemu Kształcenia, ds. Systemu Informacji o Ofercie Edukacyjnej; 

- Pełnomocnicy ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia powoływani w każdej jednostce 

prowadzącej działalność dydaktyczną; 

- Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzi trzech 

Pełnomocników Rektora: ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, ds. Ewaluacji Jakości 

Systemu Kształcenia, ds. Systemu Informacji o Ofercie Edukacyjnej, przedstawiciele 

nauczycieli akademickich (w osobach przewodniczących Wydziałowych Zespołów ds. 

Doskonalenia Jakości Kształcenia), studentów, doktorantów, administracji i Biura 

Karier; 

- Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia Działu Nauczania UJ; 

- Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia; 

- Zespoły ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. 

Decyzją nr 49 z dnia 21 listopada 2012 r. Rektor UJ powołał na kadencję 2012-2016 Stałą 

Rektorską Komisję ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia (zm. Decyzją nr 58 Rektora 

UJ z dnia 10 grudnia 2012 r.). Do zadań powyższego ciała kolegialnego należy: doskonalenie 

jakości kształcenia w Uczelni, internacjonalizacja studiów, identyfikacja nowych obszarów 

kształcenia i rozwój nowatorskich programów nauczania, wprowadzanie i regulowanie zasad 

funkcjonowania studiów trzeciego stopnia. W ramach Komisji tworzy się Zespoły: 

Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, Zespół ds. Internacjonalizacji Studiów, 

Zespół ds. Identyfikacji Nowych Obszarów Kształcenia i Rozwoju Nowatorskich Programów 
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Nauczania, Zespół ds. Studiów Trzeciego Stopnia. Na poziomie Uczelni funkcjonuje ponadto 

Zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania UJ, który planuje i koordynuje oceny 

jakości kształcenia. 

Do zadań Uczelnianego Zespołu (powołanego na mocy Decyzji nr 35 Rektora UJ z 20 

października 2010 r.) należy: opracowanie procedury i harmonogramu oceny własnej 

podstawowych jednostek organizacyjnych, opracowanie wytycznych do sporządzania raportu 

z oceny własnej jednostek, opracowywanie podsumowujących raportów dotyczących jakości 

kształcenia zawierających wnioski z okresowej oceny własnej, opracowanie rocznego 

harmonogramu i prowadzenie badań ankietowych, opracowanie na podstawie wyników ankiet 

raportów zbiorczych dla władz Uczelni oraz kierowników podstawowych jednostek 

organizacyjnych, formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości 

kształcenia w Uczelni i przedstawianie ich władzom Uczelni oraz Wydziału.  

Pełnomocnik Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia odpowiada za wdrażanie 

przyjętych w Uczelni rozwiązań projakościowych, Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji 

Jakości Systemu Kształcenia odpowiedzialny jest za ocenę, monitorowanie procesu 

dydaktycznego oraz badania i analizy wyników dotyczących jakości kształcenia, natomiast 

Pełnomocnik ds. Systemu Informacji o Ofercie Dydaktycznej UJ odpowiedzialny jest za 

aktualność oferty dydaktycznej i sprawność systemu informatycznego. Wymienieni wyżej 

pełnomocnicy  powołani zostali Zarządzeniem nr 107 Rektora Uczelni z 19 października 

2012 r. (wydziałowi pełnomocnicy ds. doskonalenia jakości kształcenia oraz ds. ewaluacji 

posiadają kompetencje rektorskich pełnomocników w zakresie podległych im wydziałów). 

Decyzje w zakresie jakości kształcenia na poziomie Uczelni podejmuje zgodnie ze swoimi 

kompetencjami Rektor i Senat, natomiast na poziomie wydziałów - Dziekani i Rady 

Wydziałów.  

 Zarządzanie jakością kształcenia na Wydziale Chemii UJ prowadzącym oceniany 

kierunek studiów należy do Dziekana i obejmuje ustalanie i realizację polityki jakości, 

zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania systemu i realizacji celów projakościowych 

oraz nadzorowanie wdrożenia WSZJK i jego funkcjonowania łącznie z dokonywaniem 

corocznych jego przeglądów. Zgodnie z § 2 ust. 7 wspomnianego wcześniej Zarządzenia nr 

36 Rektora, Dziekan powołał, na mocy decyzji z dnia 27 stycznia 2011 r., Wydziałowy 

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia. W skład powyższego ciała kolegialnego wchodzą: 

Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału ds. Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia, 

Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości Systemu Kształcenia, 3 nauczycieli 
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akademickich oraz po 1 przedstawicielu: studentów, doktorantów i pracowników 

administracji. Powołanie studenta oraz doktoranta zgłoszone zostało przez Wydziałową Radę 

Samorządu Studentów oraz Towarzystwo Doktorantów UJ. Zgodnie z § 2 ust. 11 Zarządzenia 

Rektora z  dnia 8 czerwca 2010 r., do zadań Zespołu należy m.in.: sporządzanie raportów z 

oceny własnej wydziału w zakresie działalności dydaktycznej, opracowywanie planów i 

harmonogramu realizacji działań naprawczych, inicjowanie projakościowych działań w 

dydaktyce, podnoszenie kultury jakości kształcenia, a także upowszechnianie dobrych 

praktyk w obszarze jakości kształcenia.  

W czasie wizytacji przedstawiono dokumentację związaną z pracami Wydziałowego 

Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (protokoły oraz listy obecności z posiedzeń 

Zespołu). Stwierdzono, że działania podejmowane przez Zespół realizowane są właściwie i 

mają charakter usystematyzowany. Na posiedzeniach Wydziałowego Zespołu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia oraz Rady Wydziału była omawiana problematyka związana ze 

wszystkimi elementami funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Działania podejmowane w obszarze związanym z gromadzeniem i analizą 

danych na Wydziale mają charakter kompleksowy.  

W strukturze organizacyjnej związanej z jakością kształcenia funkcjonuje Zespół ds. 

Oceny Efektów Kształcenia dla Kierunku Ochrona Środowiska st. I i st. II (powołany 

Uchwałą Rady Wydziału z dnia 27 września 2012 r.). Zespołowi przewodniczy kierownik 

studiów ocenianego kierunków, a w jego skład wchodzą, oprócz nauczycieli akademickich, 

przedstawiciele studentów i pracodawców. Członkiem Zespołu jest również Prodziekan ds. 

Dydaktyki. Do zadań tego ciała kolegialnego należy przeprowadzenie oceny programów 

kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” (obejmującej efekty kształcenia, proces 

kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów, stopień ich osiągnięcia przez studentów). 

Podstawą powyższych działań jest Zarządzenie nr 97 Rektora Uczelni z dnia 16 września 

2013 r. „W sprawie oceny programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim”. Opracowany przez 

Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia Roczny raport z przeglądu programu kształcenia na 

obu kierunkach prowadzonych na Wydziale Chemii, w tym kierunku „ochrona środowiska” 

(dla roku akademickiego 2012/2013) przedstawiony został na posiedzeniu Rady Wydziału 

Chemii w dniu 20 lutego 2014 r. Kolejny Roczny raport z przeglądu programu kształcenia 

(obejmujący rok akademicki 2013/2014) będzie przedmiotem obrad posiedzenia Rady WCH 

w dniu 15 stycznia 2015 r. Raporty z przeglądu programu kształcenia przekazywane są 

Prorektorowi ds. Dydaktyki. 



42 
 

Doskonaleniem i modyfikacją kształcenia na ocenianym kierunku studiów zajmują 

się: Rada Programowa kierunku Ochrona Środowiska (której przewodniczy Kierownik 

Studiów Kierunku Ochrona Środowiska) oraz Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych, 

analizująca wnioski, zalecenia, rekomendacje, spostrzeżenia, wynikające z oceny i 

monitoringu kształcenia, nauczycieli akademickich, doktorantów, samorządu studenckiego, 

kół naukowych, interesariuszy zewnętrznych. Powyższe ciała kolegialne rekomendują 

rozwiązania w zakresie sygnalizowanych problemów, a także działania mające wpływ na 

podniesienie jakości kształcenia, najczęściej przyjmujące formę zmian w istniejącym 

programie kształcenia. Proponowane przez Wydziałową Komisję ds. dydaktycznych 

modyfikacje i zmiany są przedstawiane, dyskutowane i zatwierdzane na posiedzeniach Rady 

Wydziału, następnie zaś wprowadzane do programu studiów. Informacje dotyczące 

programów, modułów i paneli oraz harmonogramów studiów, w tym  kierunku „ochrona 

środowiska” zamieszczone zostały na wydziałowej stronie internetowej,                   w 

zakładce http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy.  

Na podstawie informacji zawartych w Raporcie Samooceny, dokumentach 

przedstawionych do wglądu Zespołu Oceniającego w trakcie wizytacji, a także rozmów z 

pracownikami, studentami i doktorantami Wydziału należy stwierdzić, że struktura 

organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na ocenianym 

Wydziale Chemii UW jest logicznie uzasadniona i przejrzysta. Zakres kompetencji 

poszczególnych składowych Systemu został jasno i precyzyjnie określony. Sprawne 

funkcjonowanie Systemu we wszystkich jego elementach zapewnia skuteczną i kompleksową 

ocenę osiąganych efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów. Dokonywane 

corocznie analizy realizacji programu kształcenia stanowią bardzo dobrą podstawę rewizji i 

ciągłej modyfikacji oferty dydaktycznej oraz metod jej realizacji zorientowanych na 

doskonalenie jakości końcowych efektów kształcenia. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt istnienia w organizacyjnej strukturze 

Systemu mechanizmów samokontroli jego efektywności. Dokumentacja związana z 

procesami i procedurami sprawdzającymi efektywność Systemu i korygującymi jakość 

dydaktyki opiera się m.in. na raportach z analizy ankiet studenckich dotyczących 

pracowników, sprawozdań z oceny zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia, generowanych 

również w systemie USOS. Po zapoznaniu się z dokumentacją prac Rady Wydziału Chemii 

oraz Zespołów: Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Efektów Kształcenia 

ustalono, iż na posiedzeniach powyższych ciał kolegialnych poruszane były min. kwestie 

dotyczące planów i programów studiów (w tym ich zmiany), ankietyzacja przeprowadzona 
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wśród studentów oraz oceny nauczycieli akademickich. Nadmienić należy, że gromadzona 

dokumentacja jest kompleksowa i przejrzysta. Podczas wizytacji zapoznano się również min. 

ze Sprawozdaniami z oceny zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia za lata akademickie: od 

2008/2009 do 2011/2012  oraz z oceny zajęć dydaktycznych za rok 2012/2013, opracowanymi 

przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia jakości Kształcenia lub Pełnomocnika Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia.  

Elementem służącym podniesieniu jakości kształcenia jest system ankietyzacji 

prowadzony w oparciu o Zarządzenia Rektora UJ: nr 22 z dnia 12 kwietnia 2010 r. „W 

sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych”; nr 18 

z dnia 12 marca 2013 r. „W sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny 

zajęć dydaktycznych” oraz pismo okólne Rektora UJ z dnia 29 marca 2013 r. „W sprawie 

zasad przetwarzania i udostępniania wyników ankietowej oceny osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne i pracowników administracyjnych obsługujących studentów”. W Uczelni (w tym 

na Wydziale Chemii) funkcjonuje ankieta ogólnouniwersytecka oceniająca zajęcia 

dydaktyczne, jednostki administracyjne oraz ogólną satysfakcję studentów ze studiowania na 

Uniwersytecie (w trakcie wizytacji Zespołowi Oceniającemu udostępniony został dokument o 

nazwie Barometr Satysfakcji Studenckiej - raport z badania zrealizowanego w roku 2014), 

ponadto ankieta, która monitoruje przyczyny rezygnacji ze studiów na Wydziale Chemii UJ. 

Kwestionariusze ankiet udostępniane są studentom za pośrednictwem systemu USOSweb. 

Przeprowadzanie ankiet i opracowanie wyników Rektor powierza Pełnomocnikowi Rektora 

ds. Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia, Działowi Nauczania – Sekcji ds. Analiz Jakości 

Kształcenia oraz pełnomocnikowi Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia. 

Pełnomocnik przygotowuje raport z oceny jednostek i pracowników, który następnie 

przekazuje Prorektorowi ds. Dydaktyki w terminie miesiąca od zakończenia ankietowania. 

Wyniki ocen są wykorzystywane w kształtowaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej na 

poszczególnych kierunkach studiów. Zdaniem studentów proces ankietowej oceny zajęć i 

osób je prowadzących dobrze służy podnoszeniu jakości kształcenia na ocenianym kierunku. 

Biorąc udział w procesie ankietowania studenci mają świadomość swojego wpływu na 

doskonalenie jakości kształcenia. 

Podczas wizytacji zapoznano się również z dokumentem pn. „Jeśli nie UJ to co”, 

zawierającym wyniki badań przeprowadzonych wśród kandydatów na studia w Uczelni. 

Badanie to zostało przeprowadzone w roku akademickim 2013/2014. Ponadto raport pn. 

MAKS przedstawia wyniki monitorowania aktywności i kompetencji studentów UJ w roku 

akademickim 2011/2012. 
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Wyniki ankiet studenckich są poddane analizie statystycznej przez Pełnomocnika 

Dziekana ds. Ankiet Studenckich, który przygotowuje opracowania dla pracowników 

poszczególnych Zakładów. Opracowane wyniki akcji ankietowej dla wszystkich nauczycieli 

są udostępniane Kolegium Dziekańskiemu, a wyniki dotyczące pracowników poszczególnych 

zakładów - ich Kierownikom. Dziekan corocznie przedstawia wyniki ankietyzacji 

Prorektorowi ds. Dydaktyki, natomiast w opracowanym harmonogramie działań określa 

proces doskonalenia kompetencji dydaktycznych pracowników, którzy uzyskali niską ocenę 

w ankiecie studenckiej. W przypadku nauczycieli, którzy uzyskali niezadawalające wyniki 

ankiet przeprowadza się hospitacje (wynik poniżej 50%, przy frekwencji powyżej 30%) lub 

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

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

przyznaje nagrody finansowe.  Podczas wizytacji przedstawiono Zespołowi Oceniającemu 

Uchwałę Rady Wydziału z dnia 18 kwietnia 2013 r. „W sprawie hospitacji zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów i pracowników Wydziału Chemii UJ” 

(projekt Uchwały zaakceptowany został na posiedzeniu Komisji Dydaktycznej w dnu 11 

kwietnia 2013 r.) oraz obowiązujący Arkusz oceny hospitacyjnej. Przedmiotem obrad Rady 

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

przeprowadzonych hospitacji zajęć.  

Istotnym narzędziem ewaluacji procesu kształcenia jest okresowa ocena pracowników. 

Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich określa Zarządzenie nr 57 Rektora 

Uniwersytetu z dnia 25 czerwca 2014 r. „W sprawie okresowych ocen nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2014”. Oceny na szczeblu Wydziału 

dokonuje komisja oceniająca powołana przez Radę Wydziału, której przewodniczącym jest 

Dziekan. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego znaczenie mają wyniki badań 

ankietowych studentów, co również jest przejawem ich istotnej roli w procesie zapewniania 

jakości i budowy kultury jakości. Od oceny przysługuje prawo wniesienia odwołania w 

terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od oceny wnosi się za 

pośrednictwem Rady Wydziału lub rady jednostki pozawydziałowej albo 

międzywydziałowej, a rozpatruje je Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów 

Profesorskich. 

Badaniem losów zawodowych absolwentów zajmuje się Biuro Karier i Promocji 

Uniwersytetu. Celem badania jest zgromadzenie i udostępnienie Władzom Uczelni oraz 

kierownikom jednostek informacji o losach zawodowych absolwentów Uniwersytetu, które 

pozwalają dostosować programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Zespół 
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Oceniający otrzymał do wglądu m.in. raporty: Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – dla studiów licencjackich oraz rocznika 2011/2012, Monitorowanie losów 

absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Raport z badania. Studia magisterskie rocznik 

2012/2013,  ponadto raporty potwierdzające, że losy absolwentów badane są również na 

Wydziale Chemii - Sytuacja zawodowa absolwentów Wydziału Chemii UJ pół roku po 

ukończeniu studiów (2009/2010) oraz 3 raporty tj.: Dopasowanie kwalifikacji absolwentów 

Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego do potrzeb pracodawców (obejmujących badania z  lat 2010 r. 2011r. i            

2012 r.). Wewnętrzne przepisy związane z obszarem jakości kształcenia dostępne są na 

stronie internetowej Uniwersytetu i Wydziału - http://www.jakosc.uj.edu.pl oraz 

http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/jakosc-ksztalcenia, natomiast szczegółowy opis 

procedury badania losów zawodowych absolwentów znajduje się na stronie 

http://www.jakosc.uj.edu.pl/badania/mla. 

Struktura programu jest corocznie weryfikowana, corocznej ocenie podlega także 

stopień osiągania zakładanych efektów kształcenia. Na wyróżnienie zasługuje praktyka 

aktywnego weryfikowania jakości realizowanego programu kształcenia i jego ciągłe 

doskonalenie pod kątem struktury kwalifikacji absolwenta i jego atrakcyjności na rynku 

pracy. Zmiany w programach polegające na wprowadzeniu nowego przedmiotu, po przejściu 

opisanych wcześniej procedur, są wprowadzane raz do roku. 

 Opierając się na przedstawionych materiałach i obserwacjach przeprowadzonych w 

trakcie pobytu na wizytowanym kierunku można stwierdzić, że oferta programowa, proces jej 

aktualizowania, a także monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego, zasługują na  

wyróżnienie. Sprawność działania tego systemu dopełnia przeprowadzana przez Zespół do 

Spraw Oceny Jakości analiza ocen otrzymanych z poszczególnych zajęć. Odbywa się ona pod 

kątem korelowania trudności kursu z otrzymanymi ocenami, a także bierze pod uwagę 

strukturę uzyskanych ocen. W tym miejscu nie można również pominąć ankiet wypełnianych 

przez studentów na drodze elektronicznej, przy pomocy których oceniają oni wszystkie 

zajęcia prowadzone w danym semestrze. Ostatnim ogniwem w tym systemie oceny zajęć i 

osób prowadzących jest możliwość anonimowej oceny wrzuconej do dostępnej na Wydziale 

urny. 

 Oceny krytyczne formułowane przez studentów w stosunku do kadry prowadzącej 

zajęcia skutkują hospitacjami zajęć oraz indywidualnymi interwencyjnymi rozmowami 

prowadzonymi z zainteresowanymi przez  osoby kierujące danymi jednostkami. Z kolei 

http://www.jakosc.uj.edu.pl/
http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/jakosc-ksztalcenia
http://www.jakosc.uj.edu.pl/badania/mla
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pracownicy o szczególni dużych osiągnięciach dydaktycznych, potwierdzonych opiniami 

studentów są nagradzani wyróżnieniami/medalami. 

2) Istotny wpływ pracowników ocenianego Wydziału, studentów, doktorantów oraz 

przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych na proces zapewniania jakości i budowy kultury 

jakości na ocenianym kierunku studiów realizuje się nie tylko poprzez ich udział w ciałach 

kolegialnych tworzących strukturę organizacyjną Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia oraz aktywnym uczestnictwie w procesie oceny pracowników i 

prowadzonych przez nich zajęć. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zwyczaj organizowania 

corocznych spotkań Prodziekana Wydziału ds. Dydaktyki oraz kierowników kierunków 

studiów prowadzonych na Wydziale (w tym Kierownika Studiów na Kierunku Ochrona 

Środowiska) z przedstawicielami studentów. W trakcie wizytacji Zespołowi Oceniającemu 

udostępniony został protokół z takiego spotkania, które odbyło się w dniu 26 listopada 2013 r. 

Po przedstawieniu przez Prodziekana informacji o najważniejszych problemach  odnoszących 

się do dydaktyki i obsługi studentów głos zabierali studenci, którzy poruszali zagadnienia 

związane m.in. z umieszczaniem materiałów dydaktycznych na stronie internetowej 

Wydziału, „czytelnością” sylabusów niektórych przedmiotów, akcją ankietowania 

pracowników itp. Zdaniem Zespołu Oceniającego taka forma dialogu Władz Wydziału ze 

studentami bardzo dobrze przyczynia się do doskonalenia jakości kształcenia, a także daje 

studentom poczucie współtworzenia jakości i jest godna polecenia.  

Z kolei wpływ opinii interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie jakości kształcenia 

realizuje się także w pewnym stopniu poprzez ich udział w corocznie organizowanej 

konferencji studenckiej Giełda Prac, w ramach której odbywają się spotkania z 

przedstawicielami pracodawców, na których dyskutowane są problemy związane z 

dostosowaniem programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.  

 

Tabela nr 1  Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia. 

 
Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Program  

i plan 

studiów 

Kadra Infrastruktura 

dydaktyczna/ 

biblioteka 

Działalność 

naukowa 

Działalność  

międzynarodowa 

Organizacja 

kształcenia 

wiedza + + + + + + 
umiejętności + + + + + + 
kompetencje 

społeczne 
+ + + + + + 

 

+      - pozwala na pełne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
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+/-    - budzi zastrzeżenia - pozwala na częściowe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 -       - nie pozwala na   osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego
3 wyróżniająco  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

ocenianym Wydziale Chemii UW jest logicznie uzasadniona i przejrzysta. Zakres 

kompetencji poszczególnych składowych Systemu został jasno i precyzyjnie określony. 

Sprawne funkcjonowanie Systemu we wszystkich jego elementach zapewnia skuteczną i 

kompleksową ocenę osiąganych efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

Dokonywane corocznie analizy realizacji programu kształcenia stanowią bardzo dobrą 

podstawę rewizji i ciągłej modyfikacji oferty dydaktycznej oraz metod jej realizacji, 

zorientowanych na doskonalenie jakości końcowych efektów kształcenia. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje fakt istnienia w organizacyjnej strukturze Systemu mechanizmów 

samokontroli jego efektywności. 

2) Istotny wpływ pracowników, studentów i doktorantów ocenianego Wydziału oraz 

przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych na proces zapewniania jakości i budowy kultury 

jakości na ocenianym kierunku studiów realizuje się nie tylko poprzez ich udział w ciałach 

kolegialnych tworzących strukturę organizacyjną Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia lecz także w innych, niestandardowych działaniach obejmujących ich 

udział we współtworzeniu jakości. 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2  Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej   

L.p. 

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 

pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 

1 

koncepcja 

rozwoju 

kierunku 

 

X 

 

 

 

   

2 

cele i efekty 

kształcenia oraz 

system ich 

weryfikacji 

 

X 

 

 

 

   

3 program studiów 
X     

4 zasoby kadrowe 
X     

5 
infrastruktura 

dydaktyczna 
X     

6 

prowadzenie 

badań 

naukowych
2
 

 

X 

    

                                                           
2 Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich.  
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7 

system wsparcia 

studentów w 

procesie uczenia 

się 

 

X 

    

8 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

 

X 

  

 
 

  

 

Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego 

kierunku w wizytowanej jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a 

także wskazanie obszarów nie budzących zastrzeżeń, w których wewnętrzny system 

zapewnienia jakości kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów wymagających 

podjęcia określonych działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji 

zawartych w  raporcie, zawierać zalecenia).  

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ma pełne możliwości rozwoju 

dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze nauczycieli akademickich oraz nowoczesnej 

infrastrukturze dydaktycznej. Strategia Wydziału jest spójna ze strategią Uczelni i tworzy 

właściwą wizję jego dalszego rozwoju naukowego i dydaktycznego. Oceniany kierunek 

studiów „ochrona środowiska” prowadzony wspólnie z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi 

UJ bardzo dobrze wpisuje się w realizację celów strategicznych Jednostki, jest też spójny z 

problematyką badawczą i kwalifikacją kadry naukowo-dydaktycznej zaangażowanej w proces 

kształcenia na tym kierunku. Bardzo wysokie kwalifikacje kadry naukowej oraz bardzo 

wysoki poziom prowadzonych badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w przyznanej 

Wydziałowi Chemii UJ w wyniku ostatniej oceny parametrycznej najwyższej kategorii 

naukowej A+, a także uzyskaniu przez Wydział statusu Krajowego Naukowego Ośrodka 

Wiodącego (KNOW). Do mocnych stron Wydziału zaliczyć też należy: nowoczesną aparaturę 

badawczą, rozwiniętą i świetnie działającą współpracę międzynarodową, a także dużą 

skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na badania.  

Poziom kształcenia na ocenianym kierunku „ochrona środowiska” należy ocenić jako 

bardzo wysoki. Program studiów jest bardzo nowoczesny i ambitny; regułą jest włącznie 

studentów w badania naukowe, co wymaga od nich dużego zaangażowania i znacznej 

samodzielności. Mocną stroną koncepcji kształcenia jest ciągłe doskonalenie oferty 

dydaktycznej poprzez dokonywanie corocznych analiz osiągania założonych efektów 

kształcenia przy szerokim włączaniu w ten proces przedstawicieli studentów oraz 

interesariuszy zewnętrznych – przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.  

Zakładane przez Wydział Chemii UJ efekty kształcenia odnoszące się do programu studiów 

na kierunku „ochrona środowiska” są w pełni zgodne z wymogami KRK. Karty przedmiotów 
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są kompletne i prawidłowo zredagowane. Pewne zastrzeżenia budzi jednak przypisanie 

niektórym przedmiotom realizacji wszystkich efektów kierunkowych danej kategorii. Zaleca 

się więc dokonanie przeglądu efektów kształcenia przypisanych niektórym przedmiotom                    

i wyeliminowanie przypadków nadmiernej ich liczby. 

 

 

W odpowiedzi na raport Zespołu Oceniającego zawartej w piśmie z dnia 02 marca 2015 r. 

Uczelnia ustosunkowała się do wszystkich uwag wynikających z wizytacji i poinformowała               

o podjęciu dalszych działań doskonalących jakość kształcenia. Informacje te świadczą                      

o głębokiej trosce władz Uczelni i Wydziału o stałe polepszanie warunków i poziomu 

kształcenia. 

 

 

Przewodniczący Zespołu Oceniającego 

Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz  

 


