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Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  
z oceny jakości kształcenia na Wydziale Chemii UWr w roku akademickim 

2017/18 
 

 
Zespół przeprowadził ocenę jakość i efektywności kształcenia na Wydziale Chemii UWr 

na podstawie ankiet studenckich (wypełnianych po semestrze zimowym i letnim), kart 
hospitacji zajęć oraz dokumentacji przebiegu studiów, w tym analiz prac dyplomowych, 
recenzji oraz protokołów z egzaminów dyplomowych.  

Działania Zespołu ds. oceny jakości kształcenia w zakresie badania jakości i efektywności 
kształcenia na Wydziale Chemii UWr prowadzone były we współpracy z Zespołem ds. 
jakości kształcenia oraz przy udziale współpracujących z Zespołem komisji: Komisji ds. 
przyznawania tytułu licencjata, Komisji ds. przyznawania tytułu magistra oraz  Komisji ds. 
hospitacji zajęć dydaktycznych. Wynik prac Komisji przedstawiane są Dziekanowi Wydziału 
Chemii UWr w osobnych sprawozdaniach. 

 
Poniżej przedstawiono główne wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny. 

 
Liczba studentów 
przyjętych na I rok studiów 

I stopień: 
Chemia: 174 
Chemia medyczna: 145 
Chemia i toksykologia sądowa: 48 

II stopień  
Chemia: 96 

Liczba studentów, którzy 
podjęli studia  
 

I stopień: 
Chemia: 154 
Chemia medyczna: 122 
Chemia i toksykologia sądowa: 37 

II stopień  
Chemia: 81 

Liczba studentów, którzy 
uzyskali zgodę na  
kontynuację studiów na II roku.  

I stopień: 
Chemia: 102 
Chemia medyczna: 89 
Chemia i toksykologia sądowa: 22 

II stopień  
Chemia: 75 

Przedmioty sprawiające 
najwięcej trudności  
studentom I roku  

Matematyka 
Podstawy chemii 
Chemia analityczna 

Przedmioty sprawiające 
najwięcej trudności  
studentom lat wyższych  

Chemia organiczna 
Chemia fizyczna 

Szacunkowy udział 
studentów w wypełnianiu  
ankiet studenckich na 
wydziale  

~30% 

Przedmioty najlepiej 
oceniane przez  
studentów  

Trudno wskazać najlepiej oceniany przedmiot, jest wiele 
przedmiotów, które uzyskały ocenę w zakresie 4,9 - 5,0.  

Przedmioty najgorzej 
oceniane przez  
studentów  

Najgorzej ocenianym przedmiotem w ankietach studenckich jest 
matematyka - średnia ocena za seminaria (5 prowadzących) 3,65, a 
za wykład 2,94. Należy jednak podkreślić że w skali 2-5 większość 
przedmiotów uzyskuje oceny dobre i bardzo dobre.  
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Wnioski formułowane na 
podstawie ankiet  
studenckich  

Zespół chciałby podkreślić, iż pomimo zastosowania surowych 
kryteriów oceniania, wyłoniono liczne grono osób wyróżnionych, co 
dobrze świadczy o jakości prowadzonych na Wydziale zajęć. 
Generalnie prowadzący są oceniani dobrze lub bardzo dobrze. 
Pomimo bardzo ostrych kryteriów grupa osób do wyróżnienia jest 
większa niż grupa osób budzących szczególne zaniepokojenie.  
Osoby z grupy budzącej szczególne zaniepokojenie, pomimo 
uzyskania negatywnych ocen, w wielu przypadkach uzyskały dobre 
oceny za prowadzenie zajęć innych przedmiotów. 
Średnia ocen uzyskanych przez wszystkich pracowników ze 

wszystkich prowadzonych zajęć jest wysoka i wynosi  około 4.5.  
Zaniepokojenie budzi jednak fakt, że liczba odpowiedzi na 

ankiety jest ciągle niewielka. Średnio, po semestrze letnim ankiety z 
danego przedmiotu wypełniła zaledwie 1/3 osób uczestniczących w 
zajęciach, jednak w przypadku wielu przedmiotów ankiety 
wypełniło nie więcej niż 10 % osób uczestniczących w danych 
zajęciach. 

W ankietach pojawiają się też uwagi techniczne  dotyczące 
organizacji zajęć i prowadzenia wykładów, dotyczące m.in.: 

- zbyt szybkiego tempa prowadzenia zajęć i/lub zbyt małej liczby 
godzin przeznaczonych na dane zajęcia 

- zbyt dużej liczby zajęć seminaryjnych odbywających się w 
formie prezentacji prowadzonych przez studentów 

- dopuszczanie korzystania z niedozwolonych pomocy podczas 
kolokwiów czy egzaminów. 

Te, jak również inne szczegółowe uwagi wynikające z analizy 
ankiet zostały przekazane Dziekanowi Wydziału Chemii UWr w 
osobnym sprawozdaniu. 
   

Liczba hospitacji zajęć 
przeprowadzonych  
na wydziale  

W roku akademickim 2017/18 oceną objęto 36 jednostek 
lekcyjnych 

Wnioski z hospitacji zajęć  
 

1. Zajęcia laboratoryjne odbywały się w sposób bezpieczny i 
zorganizowany. Studenci stosowali przewidziane środki 
ochrony osobistej. Na pracowniach panował porządek.  
Studenci podczas przeprowadzonych z nimi rozmów wykazali 
się znajomością zagadnień związanych z wykonywanymi 
ćwiczeniami. W większości przypadków zapewniony został 
wygodny dostęp do odczynników i aparatury badawczej. 
Pracownie są dobrze wyposażone w sprzęt. Podczas 
prowadzenia ćwiczeń w każdej pracowni znajdowali się 
doświadczeni pracownicy, którzy mogli służyć pomocą i 
poradą doktorantom.  

2. Członkowie Komisji stwierdzili, że osoby prowadzące były 
dobrze przygotowane, zaś tematyka zajęć  odpowiadała 
zakładanym w sylabusie efektom kształcenia. Ogólnie zajęcia 
dydaktyczne były prowadzone na dobrym poziomie 
merytorycznym.  

3. Komisja nie stwierdziła większych odchyleń od planu zajęć.  
Tylko w jednym przypadku stwierdzono, że zajęcia nie zostały 
przeprowadzone, jednak wynikało to z choroby prowadzącego.  
W tym przypadku ustalono, że studenci zostali powiadomieni o 
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zmianie w rozkładzie zajęć, a zajęcia odbyły się w późniejszym 
terminie.  

4. Podczas wykładów, powszechnie stosowano pomoce 
audiowizualne. Prezentacje w większości przypadków były 
starannie przegotowane i pomagały studentom w zrozumieniu 
treści wykładu. W sporadycznych przypadkach slajdy były 
przeładowane tekstem co zmniejszało ich czytelność. 
Wszystkie sale wykładowe i seminaryjne są wyposażone w 
projektory multimedialne. 

5. Pewien mankament stanowi duża liczba studentów w grupach 
ćwiczeniowych. Może to w pewnym stopniu utrudniać 
prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem zaawansowanej 
aparatury badawczej, która zwykle znajduje się w stosunkowo 
małych pomieszczeniach. 

Opinia na temat prac 
dyplomowych  
powstających na wydziale 
(w tym  
prawidłowość doboru 
recenzentów, jakość  
recenzji)  

Komisja ds. przyznawania tytułu magistra po zapoznaniu się ze 
wszystkimi pracami magisterskimi złożonymi do Dziekanatu w roku 
2017 i 2018 oraz ich recenzjami i protokołami egzaminacyjnymi 
sformułowała następujące wnioski i opinie:   

1. Członkowie Komisji stwierdzili, że poziom prac magisterskich 
realizowanych w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018 jest na 
ogół dobry i bardzo dobry i nie odbiega od poziomu prac 
realizowanych na Wydziale w latach poprzednich. Prace słabsze 
zdarzyły się sporadycznie. Nie było pracy rażąco słabej.  

2. Członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, że w dalszym ciągu 
da się zauważyć zawyżanie ocen prac magisterskich. Dominują 
oceny bardzo dobre i plus dobre. Oceny niższe są sporadyczne. 
Stwierdzono również, że na przestrzeni lat da się zauważyć coraz 
mniejszą liczbę prac magisterskich o niskim poziomie ocenionych 
bardzo wysoko i coraz więcej prac ocenianych adekwatnie do 
poziomu. Zauważono, że ta tendencja, choć pożądana, jest bardzo 
powolna. Członkowie Komisji podtrzymują swe stanowisko, 
wyrażone w ubiegłych latach, że zbyt łagodne ocenianie prac 
magisterskich prowadzi do obniżania wymagań wobec studentów, a 
w konsekwencji do obniżenia poziomu tych prac. 

3. Zauważono uchybienia formalne w niektórych pracach 
magisterskich. Choć takich prac było niewiele, członkowie Komisji 
sugerują, aby z większą uważnością kontrolować sposób 
redagowania pracy przez dyplomanta. 

4. Wśród analizowanych przez członków Komisji prac 
dyplomowych nie było pracy, która swoim tytułem i tematyką 
wykraczała poza główne kierunki badań realizowanych na Wydziale 
Chemii UWr. 

Stwierdzono ponadto, że dobór recenzentów oceniających prace 
dyplomowe (licencjackie i magisterskie) jest prawidłowy, a jakość 
recenzji nie budzi zastrzeżeń.  

Ocena prawidłowości 
przeprowadzania  
egzaminów dyplomowych 
oraz rozkład  
ocen  

Nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów dyplomowych 
czuwa komisja ds. przyznawania tytułu licencjata oraz komisja ds. 
przyznawania tytułu magistra. Obie komisja nie stwierdziły żadnych 
uchybień odnośnie prawidłowości przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych. 

W przypadku egzaminów magisterskich dominują oceny bardzo 
dobre i plus dobre. 

Rozkład ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu magisterskiego 
przedstawiono poniżej. 



 4 

 

 
 
 
Rozkład ocen uzyskiwanych na egzaminach licencjackich  na 

poszczególnych kierunkach przedstawiono poniżej: 
 
1. Zestawienie wyników egzaminu licencjackiego w roku 2017/2018 
na kierunku chemia i ich porównanie z wynikami w roku 2016/2017 
 

ocena l.stud. 

 

 

2.0 0  

3.0 2  

3.5 1  

4.0 10  

4.5 19  

5.0 24 
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2. Zestawienie wyników egzaminu licencjackiego w roku 2017/2018 
na kierunku: chemia i toksykologia sądowa 

 

ocena l.stud. 

 

 

2.0 0  

3.0 2  

3.5 1  

4.0 10  

4.5 5  

5.0 1 
 

 
 
3. Zestawienie wyników egzaminu licencjackiego w roku 2017/2018 
na kierunku: chemia medyczna 

ocena l.stud. 

 

 

2.0 0  

3.0 4  

3.5 11  

4.0 27  

4.5 27  

5.0 6  
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Zalecenia dotyczące zmian 
metod  
weryfikacji efektów 
kształcenia  

Zespół uznał, że obecnie nie ma potrzeby modyfikowania metod 
weryfikacji efektów kształcenia, zwłaszcza że obecnie stosowane 
uzyskały bardzo pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  
 

Opinie i zalecenia 
dotyczące realizowanych 
programów studiów, w tym 
realizacji zakładanych 
efektów kształcenia  
 

W roku akademickim 2017/2018 wydziałowy Zespół ds. Jakości 
Kształcenia przedstawił opinie i zalecenia dotyczące: 

1. Likwidacji specjalizacji nauczycielskiej na studiach 
stacjonarnych pierwszego stopnia w zakresie dwóch 
specjalności: chemia (jako specjalność główna) i 
informatyka (jako specjalność dodatkowa). 

2. Likwidacji specjalizacji nauczycielskiej na studiach 
pierwszego stopnia w zakresie dwóch specjalności: chemia 
(jako specjalność główna) i edukacja dla bezpieczeństwa 
(jako specjalność dodatkowa). 

3. Zmiany planu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku 
Chemia. 

4. Propozycji zmian w zasadach uruchomiania przedmiotów do 
wyboru na studiach II stopnia.  

5. Zaopiniowania programu studiów II stopnia na kierunku 
Chemia i toksykologia sądowa.  

6. Zaopiniowania programu studiów II stopnia na kierunku 
Chemia Medyczna.  

7. Zaopiniowania efektów kształcenia i poprawionego 
programu studiów II stopnia na kierunkach Chemia 
Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa. 

 
  
 
 
 
Wrocław, 12.02.2019 r. 
 

   
Przewodniczący Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 


