
Wydział Chemii 

Formy wspierania świadomego wyboru  

ścieżki kształcenia studenta 

Motywacja do podjętych działań 
 
Na pierwszym stopniu kształcenia na kierunku Chemia, do roku akademickiego 2015/2016 włącznie, prowadzona była rekrutacja bezpośrednio na poszczególne specjalności. Zarówno przeprowadzane ankiety jak   
i bezpośrednie rozmowy ze studentami wskazywały, iż niejednokrotnie dokonany przez nich wybór byłby inny już po pierwszym roku studiów. W związku z powyższym podjęto działania w celu reorganizacji 
programów studiów na kierunku Chemia w taki sposób, aby umożliwić świadomy wybór ścieżki kształcenia przez studenta posiadającego pewny zasób wiedzy chemicznej, a nie przez kandydata na studenta, 
którego wiedza częstokroć nie pozwalała na dokonanie świadomego wyboru.     

Sytuacja do roku akademickiego 2015/2016 
 

Sytuacja od roku akademickiego 2016/2017 
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Kandydat na studenta kierunku Chemia wybiera Kandydat na studenta rozpoczyna studia na kierunku Chemia 

Podział wszystkich studentów na 15 grup (po ok. 20 osób) 

Wyznaczenie opiekuna/tutora dla każdej grupy studenckiej 

Wprowadzenie  zajęć kompensacyjnych z matematyki i fizyki 

Pod koniec pierwszego roku studiów wybór specjalności 
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dwie wersje językowe programu (j. polski i j. angielski), 

weryfikacja adresu @st.amu.edu.pl oraz weryfikacja czy 
podany adres należy do studenta I roku Wydziału Chemii, 

potwierdzenie rejestracji przez pocztę elektroniczną, 

przy pierwszym logowaniu student podaje swoje oceny       
(o przydzieleniu do konkretnej specjalności decyduje średnia 
ocen), 

weryfikacja podanych przez studenta ocen. 

M. Trejda, R. Jastrząb, J. Grajewski, K. Koroniak-Szejn, K. Taras-Goślińska, M. Waligórska, R. Wawrzyniak 
 

Aplikacja do wyboru specjalności 

Aplikacja do wyboru przedmiotów 
opcjonalnych 

Student dokonuje wyboru przedmiotów opcjonalnych 

Dotychczasowe wnioski z przeprowadzonych zmian 

Dystrybucja studentów pomiędzy specjalnościami uległa zmianie. 

Większym zainteresowaniem cieszą się mniej „medialne” specjalności, np. Chemia materiałowa. 

Podział studentów na małe grupy pozwolił na lepszy kontakt studentów z tutorem (poprzednio 
każda specjalność miała jednego opiekuna, a czasami niektóre liczyły po 100 studentów). 

Liczba studentów nie zmniejszyła się pomimo artykułowanych tego typu obaw przy 
wprowadzaniu zmian. 

Pomimo wprowadzonych limitów na specjalności, zdecydowana większość studentów 
kontynuowała edukację na specjalności zgodnej z ich pierwszym wyborem. 

Najważniejsze etapy w trakcie wyboru specjalności: 


