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Kierunek CHEMIA – studia I i II stopnia 

Fakt:  liczba godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów tzw. „fakultatywnych” 
jest zbyt niska w stosunku do wymagań stawianych przez KRK. 

Uzasadnienie:  
Założeniem studiów na kierunku CHEMIA prowadzonym przez Wydział Chemiczny PG 
jest uzyskanie przez studenta gruntownej wiedzy z wielu dziedzin chemii: chemii 
nieorganicznej, fizycznej, organicznej, analitycznej, kwantowej, a także dziedzin 
pokrewnych, opartej o niezbędne podstawy matematyki i fizyki. Ponieważ PG jest uczelnią 
techniczną to chemia tu wykładana musi też, poza teorią, dostarczać wiedzę z zakresu nauk 
technicznych, inżynierii i aparatury chemicznej, metod informatycznych oraz technologii 
i biotechnologii z uwzględnieniem podstawowych elementów ochrony środowiska.  
Niezbędnym uzupełnieniem tej wiedzy są zagadnienia administracyjno-prawne dotyczące 
działalności gospodarczej, umiejętności komunikacyjne (język obcy) oraz zrozumienie roli 
inżyniera w społeczeństwie.  

Celem studiów I stopnia (inżynierskie) jest wykształcenie specjalistów z zakresu 
podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej (także bio), posiadających 
umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, 
umiejących prowadzić prace laboratoryjne oraz wykorzystywać fachową literaturę chemiczną 
i metody informatyczne. Studia I stopnia stanowią też solidną bazę dla wiedzy i umiejętności, 
które można zdobyć i ukierunkować w trakcie dalszej nauki (np. w ramach studiów II stopnia 
na kierunkach Technologia Chemiczna, Technologie Ochrony Środowiska czy 
Biotechnologia oraz kierunkach pokrewnych).  

Celem studiów II stopnia (magisterskie) na kierunku CHEMIA jest zdobycie (rozszerzonej 
w stosunku do studiów I stopnia) wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i przede wszystkim 
chemii zarówno od strony teoretycznej jak i stosowanej, w tym wykorzystania metod 
instrumentalnych w badaniach i analityce, znajomości podstaw nowoczesnych technologii 
(np. nanotechnologia), rozumienia i uwzględniania relacji chemii i biologii oraz umiejętności 
skutecznego przekazu i wymiany informacji. Absolwent po zakończeniu studiów będzie 
dysponował wiedzą pozwalającą na rozwiązywanie szerokiego zakresu problemów 
chemicznych oraz proponowanie nowych koncepcji, zarówno w przemyśle jak i zapleczu 
naukowo-badawczym. Będzie też umiał samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę i tym samym 
będzie dobrze przygotowany do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich. 

 

Przedstawione wyżej założenia i nakreślone cele studiów z konieczności nie mogą preferować 
wariantowości, a więc i wielu przedmiotów do wyboru przez studenta – kierunek CHEMIA 
bazuje bowiem na uniwersalności i jednocześnie głębi  uzyskiwanego wykształcenia, którego 
podstawową zaletą jest możliwość elastycznego wykorzystania. Absolwent tego kierunku 
studiów będzie bowiem zdolny do  samodzielnego pogłębienia swej wiedzy w takim zakresie, 
by w danym momencie był zdolny do rozwiązania postawionego przed nim problemu.  
Wariantowość jest natomiast bardzo celowa w ostatnich etapach tych studiów, tak I jak i II 



stopnia. Student może wybrać rodzaj i miejsce praktyki zawodowej, mieć wpływ na 
zagadnienia poruszane w trakcie seminariów dyplomowych i wręcz samemu zdecydować 
gdzie i na jaki temat oraz z jakim opiekunem/promotorem będzie realizował prace związane 
z uzyskaniem dyplomu. 

Warto zaznaczyć, że Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej jest wydziałem dużym, 
kształcącym około 2,5 tysiąca studentów na siedmiu kierunkach studiów. Mamy więc obok 
Chemii także Technologię Chemiczną, Biotechnologię, Technologie Ochrony Środowiska, 
Inżynierię Materiałową, Chemię Budowlaną oraz Environmental Protection i Management (w 
jęz. angielskim). Oznacza to, że na wydziale realizowanych jest bardzo wiele różnych 
specjalistycznych przedmiotów, obejmujących bardzo szerokie spektrum wiedzy chemicznej. 
Każdy chętny student wydziału, w tym także student kierunku Chemia może znaleźć 
przedmiot, który go interesuje w sposób szczególny i swoją wiedzę poszerzyć we własnym 
zakresie i według własnego wyboru.  

Nie bez powodu kierunek CHEMIA na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej 
w ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej przekazanej JM Rektorowi PG uzyskał 
wyróżnienie.  Można tu zacytować dwa fragmenty z uchwały Prezydium PKA z dnia 8 
grudnia 2011 roku.  

 „We wszystkich sferach działalności podlegających ocenie przez Polską komisję 
akredytacyjną kierunek „chemia” prowadzony na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Gdańskiej wyróżnia się na tle innych krajowych ośrodków prowadzących kształcenie na tym 
kierunku.” 

„O bardzo dobrych efektach kształcenia na kierunku „chemia” na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej najlepiej świadczy wysoki poziom prac inżynierskich i magisterskich. 
Prace magisterskie stanowią rozwiązanie określonych tematów badawczych i zawierają 
wszystkie elementy prac naukowych… Prace te stanowią dobre przykłady kształcenia 
studentów poprzez ich udział w procesie badawczym.” 

Taka, a nie inna ocena nie byłaby możliwa, gdyby studenci nie byli odpowiednio 
przygotowywani do podjęcia istotnych wyzwań w całym procesie studiów, nie byli zdolni do 
kreatywnego myślenia. 

30 maja 2012 roku komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podał listę 28 
kierunków studiów realizowanych w polskich uczelniach, które zostały zakwalifikowane do 
dofinansowania w ramach dotacji projakościowej. Tylko dwa kierunki i wydziały chemiczne 
znalazły się w tym doborowym gronie: Kierunek „Chemia” prowadzony na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej i kierunek „Technologia Chemiczna” prowadzony na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. 

Podsumowaniem może być cytat z wypowiedzi minister prof. Barbary Kudryckiej: 

„To kolejny krok w premiowaniu najwyższej jakości kształcenia, która stanowi filar 
wprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego. Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki 
studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju. Poznajemy więc dziś 
liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań.” 
 


