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PREZENTACJA WYDZIAŁU

Wydział Nauk Społecznych jest jednostką powołaną przez Senat Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego uchwałą nr 28-2005/2006 z dnia 24 kwietnia 2006. Wydział
utworzony został na bazie Katedry Nauk Humanistycznych
ówczesnego Wydziału
Ekonomiczno-Rolniczego. Rozpoczął działalność jako Wydział Nauk Humanistycznych 1
lipca 2006 roku (Zarządzenie nr 19 Rektora SGGW z dnia 12 czerwca 2006 roku). Od 1
stycznia 2013 roku nazwa Wydziału została zmieniona na: Wydział Nauk Społecznych.
Wydział tworzą dwie Katedry (Zarządzenie nr 23 Rektora SGGW z dnia 30 czerwca 2006):
Katedra Socjologii oraz Katedra Edukacji i Kultury, które realizują badania naukowe oraz
prowadzą działalność dydaktyczną i upowszechnieniową. W ramach katedr wyodrębnione są
zakłady badawcze.
W Katedrze Socjologii funkcjonują cztery zakłady: Zakład Socjologii Ogólnej, Zakład
Socjologii Struktur i Działań Społecznych, Zakład Nauk o Polityce i Stosunków
Międzynarodowych oraz Zakład Komunikacji Społecznej. W Katedrze Edukacji i Kultury
pracują: Zakład Pedagogiki, Zakład Filozofii, Zakład Psychologii, Zakład Terapii
Pedagogicznej oraz Zakład Edukacji Międzykulturowej. Kadrę Wydziału stanowią specjaliści
w zakresie socjologii, pedagogiki, psychologii, filozofii, politologii i antropologii.
Na Wydziale Nauk Społecznych oferowane są dwa kierunki studiów na studiach
pierwszego i drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym: socjologia
(akredytacja PKA na pełny okres kształcenia uzyskana w grudniu 2008 roku) i pedagogika
(od roku 2008). Prowadzone są także studia podyplomowe. Programy studiów są
dostosowane do obowiązujących standardów nauczania. Studenci realizują przedmioty
obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Wybrane kursy z oferty dydaktycznej Wydziału
oferowane są także na platformie e-learningowej SGGW. Zgodnie z programem studiów
studenci poszerzają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności w czasie praktyk, korzystać mogą
także z oferty kształcenia zagranicą.
Celem Wydziału Nauk Społecznych, oprócz statutowych zadań kształcenia na
kierunku socjologia i pedagogika wedle najwyższych standardów akademickich, jest
prowadzenie badań z obszaru nauk społecznych zintegrowanych z głównymi kierunkami i
tradycją badań uczelni. Tradycje badań społecznych w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego sięgają lat dwudziestolecia międzywojennego, wiążą się z tak ważną postacią dla
socjologii wsi, jaką jest Władysław Grabski, który wskazywał na potrzebę rozwijania badań
nad zmianą społeczną, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów wiejskich. Władysław Grabski
był także założycielem czasopisma „Roczniki Socjologii Wsi”, które po latach przerwy
reaktywowane zostało na Wydziale.
Wśród projektów badawczych zrealizowanych na Wydziale warto wymienić
międzynarodowy grant dotyczący badania ryzyka, jakie kojarzone jest np. z nowymi źródłami
energii - badania we współpracy z Euroatom (TW6-TRE-FESS-B1) analizowały związek
między jakością komunikacji na temat nowych technologii a postawami wobec nich. Innym
ważnym projektem było badanie wartości i religii w krajach Europy, zwłaszcza w nowych
krajach członkowskich UE (STREP CT CITS 029013. Society and Lifestyles: Towards
Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities). Na
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uwagę zasługują także realizowane od lat wspólne projekty badawcze z krajami Europy
Wschodniej. Jednym z podstawowych instrumentów 7. Programu Ramowego były
transgraniczne projekty badawcze. Wyniki wieloletniej współpracy z Wileńską Wyższą
Szkołą Rolniczą w Białej Wace oraz ukraińskimi ośrodkami w Żytomierzu i Lwowie,
znalazły swoje zastosowanie w polskim, litewskim i ukraińskim szkolnictwie wyższym.
Współpraca ta znalazła także swoje odzwierciedlanie w obozach naukowych studentów z
Polski, Litwy i Ukrainy, wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych, konferencjach
naukowych, pracach licencjackich i magisterskich dotyczących problematyki turystycznej,
etnologicznej, antropologicznej.
Badania prowadzone na Wydziale poświęcone są m. in. przemianom dotyczącym
zjawisk życia codziennego - wartości i norm społeczeństwa. Obejmują problematykę
przeszłości i jej pamięci, wybrane kwestie stosunku Polaków do Rosjan oraz szerzej - pamięć
kulturową i zbiorową. Analizy i badania empiryczne dotyczą przemian demograficznych
i rozwoju społeczności lokalnych, zagadnienia prawdy i wolności słów w mediach, relacji
między światem realnym i wirtualnym, mediów jako środka wpływu społecznego. Projekty
dotyczące zagadnień politologicznych to analizy środkowo- i wschodnioeuropejskich relacji
zarówno w układzie bilateralnym, jak również regionalnym i lokalnym, relacje między
partiami politycznymi w Parlamencie Europejskim (EPL), współpraca podejmowana przez
partie nurtu agrarnego z Europy Środkowo-Wschodniej.
W Katedrze Edukacji i Kultury prowadzone są analizy wielokulturowości, „zderzenia
kultur”, wyzwań dialogu międzykulturowego i konfrontacji wartości. Badania dotyczą także
obszarów pogranicza kulturowego, migracji międzykulturowych, emancypowania się
żyjących na terenie Polski mniejszości kulturowych. Rozwijane są projekty dotyczące
wychowawczych aspektów studiowania, orientacji edukacyjnych studentów. Ważną
przestrzenią badawczą są problemy wychowawcze specyficzne dla środowisk wiejskich i
małomiasteczkowych. Problemy te sprawiają, że potrzebna jest intensywna współpraca
uczelni z samorządami lokalnymi, aby skutecznie konstruować działania diagnostyczne i
edukacyjne.
Rozwijana jest także współpraca z innymi wydziałami SGGW, zarówno w dziedzinie
naukowej, jak i dydaktycznej. Pracownicy WNS współuczestniczą w grantach i projektach,
prowadzą zajęcia o tematyce społecznej dla studentów i doktorantów.

Załączniki (patrz Aneks 1):


Uchwała Senatu SGGW w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału



Inne dokumenty konstytuujące funkcjonowanie Wydziału (Zarządzenie nr 130 Rektora
SGGW z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

4

2. MISJA WYDZIAŁU I STRATEGIA WYDZIAŁU NA LATA 2016-2020

MISJA WYDZIAŁU
Misja Wydziału Nauk Społecznych SGGW nawiązuje w swoich założeniach do ogólnej Misji
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przyjętej do 2020 roku. Jest jednocześnie
kontynuacją misji wydziału przyjętej na lata 2013-2016. Misją Wydziału Nauk Społecznych
jest przygotowanie kompetentnych absolwentów oraz realizowanie wartościowych badań
naukowych, przyczyniających się do wzmacniania potencjału polskiej nauki oraz służących
rozwojowi społecznemu. Wydział wdraża założoną misję i strategię działania w kluczowych
obszarach, spójnych z misją i strategią Uczelni.
Misja Wydziału Nauk Społecznych SGGW wyrasta z głębokiego przekonania, że
nauki społeczne i szeroko pojęta humanistyka wpływają na język, zasoby pojęciowe, wiedzę,
mentalność, wartości i postawy jednostek oraz społeczeństwa. W związku z tym do zadań
humanistyki należy zachowanie i rozwój kultury narodowej; podtrzymywanie i formowanie
tożsamości jednostkowej i wspólnotowej, umożliwianie jednostkom krytycznego i aktywnego
uczestnictwa w procesach społeczno-kulturowych i korzystanie z dóbr cywilizacyjnych.
Temu właśnie służą badania prowadzone na Wydziale. Dominujące dziś przekonanie o
konieczności zmiany funkcji uniwersytetu i nacisk na utylitaryzm nauki wymusza
podporządkowanie prac badawczych wymogom wolnego rynku. Tymczasem to właśnie nauki
społeczne i humanistyczne niezmiennie pokazują wyższe cele i funkcje nauki, będąc refleksją
społeczeństwa na temat samego siebie, własnych osiągnięć i zagrożeń. Lekceważenie wagi
tego typu autorefleksji w społeczeństwie wiedzy może grozić dehumanizacją kultury i
uniemożliwiać dyskurs publiczny w demokratycznym ładzie społecznym. Ważne badania
empiryczne często ujawniają swoją pełną wartość dopiero dzięki uzupełnieniu ich o aspekt
humanistyczny. Dlatego celem Wydziału jest pełnienie funkcji wspierającej badania z
dziedziny szeroko pojętych nauk o życiu, które są rdzeniem tożsamości SGGW. Nauki
społeczne umożliwiają poznanie rzeczywistości społecznej. Odbijają w sobie zróżnicowanie
postaw, poglądów i wyobrażeń społecznych kształtujących codzienne życie ludzkich
społeczności
oraz
jednocześnie
umożliwiają
ich
wzajemne
zrozumienie
i koegzystencję. Nauki empiryczne wpływają na poziom i jakość materialnego życia
człowieka. Nauki społeczne i humanistyczne oddziałują na świadomość i tożsamość jednostek
i grup. Dostarczają bowiem samowiedzy, fundamentu, na którym budowana jest kultura
i wszelka aktywność społeczna. A zatem nauki społeczne uczestniczą w przemianach
kulturowych jako siła sprawcza. Z tego wynika cel dydaktycznej, naukowej i
upowszechnieniowej działalności Wydziału ukierunkowanej na wspieranie zrównoważonego
rozwoju, co zgodne jest z założeniami polityki spójności Unii Europejskiej. Wydział pragnie
wspierać procesy modernizacyjne w społeczeństwie polskim, dbając jednocześnie o
zachowanie dziedzictwa kulturowego i wartości budujących tożsamość narodową. To
humanistyczne spojrzenie na świat społeczny i na człowieka jako jednostkę umożliwia
rozwój, wyznaczanie celów zapewniających zaspokajanie ludzkich potrzeb bezpieczeństwa,
samorealizacji, szacunku i uznania. Humanistyczna refleksja pozwala zmierzyć się z
nieznanym, zdefiniować i nadać sens nowym doświadczeniom. Dlatego Wydział Nauk
Społecznych pragnie odpowiadać na wyzwania współczesności poprzez interdyscyplinarne
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badania, które służą wypracowaniu narzędzi pozwalających na zrozumienie kulturowych
uwarunkowań systemów gospodarczych i politycznych. Badania takie pomagają też lepiej
rozumieć różnice kulturowe i rozwijać współpracę. Kształcąc studentów Wydział pragnie
formować dojrzałych i świadomych obywateli, wyposażonych w kompetencje niezbędne na
rynku pracy, ale także umiejących aktywnie i odpowiedzialnie kształtować otaczającą ich
rzeczywistość społeczną.
Misja Wydziału Nauk Społecznych realizowana jest poprzez działania zorientowane
na następujące długookresowe cele strategiczne:
• ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku
pracy i przy zachowaniu najwyższych standardów akademickich,
• przyczynianie się do rozwoju nauki przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy,
zwłaszcza w zakresie socjologii i pedagogiki,
• tworzenie, utrwalanie i rozwijanie powiązań środowiska akademickiego Wydziału ze
wspólnotą akademicką i intelektualną w kraju i zagranicą, a także przedsiębiorstwami
i instytucjami publicznymi,
• budowanie trwałych relacji z absolwentami Wydziału,
• umiędzynarodowienie działalności Wydziału poprzez organizację i uczestnictwo
w międzynarodowych konferencjach naukowych, wymianę studentów i wykładowców oraz
poprzez długookresowe umowy i porozumienia z międzynarodowymi uczelniami
i stowarzyszeniami;
STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH SGGW NA LATA
2016-2020
Strategiczne cele Wydziału są definiowane w ścisłym nawiązaniu do Strategii Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do roku 2020 w zakresie właściwym dla WNS.
Strategia Wydziału Nauk Społecznych na lata 2016-2020 stanowi kontynuację
założeń przyjętych na lata 2013-2016 z uwzględnieniem wiedzy o zaistniałych deficytach
uwzględnionych w programie naprawczym Wydziału.
Strategia podlegać będzie zmianom odpowiednio do zmian ustawowych i wymogów
systemowych.
I. WIZJA WYDZIAŁU
Wydział Nauk Społecznych SGGW będzie budował pozycję ważnej jednostki naukowodydaktycznej, zorientowanej na rozwijanie kompetencji zawodowych i poszerzanie
horyzontów intelektualnych studentów i pracowników, kształcenie zgodne z potrzebami
rynku pracy i priorytetami rozwoju państwa. Wydział jako jednostka o stabilnej i wysoko
wykwalifikowanej kadrze realizował będzie programy badawcze zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe dotyczące zjawisk i procesów istotnych z punktu widzenia rozwoju
społecznego i spójności społecznej.
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II. CELE STRATEGICZNE
Misją Wydziału jest kształcenie i prowadzenie badań w duchu humanistycznym, w celu
rozwijania umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości, otwartości i odpowiedzialności
wobec społeczeństwa. Aby realizować te wartości Wydział:
- wspiera badania indywidualne i zespołowe, interdyscyplinarne i międzynarodowe,
- dba o zapewnienie wysokiej jakości kadry naukowo-dydaktycznej, przy jednoczesnej trosce
o zagwarantowanie właściwych warunków dla jej rozwoju,
- prowadzi kształcenie poprzez bliski kontakt studentów z aktywnymi badaczami,
podkreślając znaczenie jedności nauki i kształcenia,
- angażuje się w życie społeczne i kulturalne społeczności regionalnej i narodowej w celu
promowania podstawowych wartości pielęgnowanych przez społeczność Wydziału i całą
Uczelnię.
Wynikające stąd cele strategiczne Wydziału uporządkowane zostały zgodnie z tematami
wskazanymi w strategii Uczelni. Są to zatem:
Doskonalenie kształcenia
1. doskonalenie treści, metod i form kształcenia zgodnie ze standardami akademickimi
i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kompetencji społecznych i wiedzy zawodowej,
2. rozwijanie form kształcenia przez całe życie,
3. większe zaangażowanie studentów w prace badawcze prowadzone na wydziale,
4. rozbudowanie kadry naukowej i podnoszenie jej kwalifikacji,
5. tworzenie płaszczyzn konsultacji ze studentami i przedstawicielami pracodawców.
Doskonalenie badań naukowych
1. zwiększenie aktywności pracowników w staraniu się o granty badawcze,
2. rozwijanie współpracy naukowej z innymi wydziałami SGGW i ośrodkami naukowymi
w Polsce,
3. zwiększanie aktywności naukowej pracowników.
Współpraca i umiędzynarodowienie
1. rozwijanie współpracy z innymi wydziałami SGGW,
2. zintensyfikowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników,
3. rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach umów międzyinstytucjonalnych
i projektów badawczych,
4.upowszechnianie wyników badań prowadzonych na Wydziale poprzez krajowe
i zagraniczne publikacje.
Rozwijanie transferu wiedzy do gospodarki
1. nawiązywanie i rozwijanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
2. włączanie pracodawców w proces formowania programów kształcenia,
3. popularyzacja wyników badań i udostępnianie ich za pośrednictwem nowych mediów,
4. rozwijanie kontaktów z absolwentami.
Finanse i administracja
1. wzmacnianie integracji pracowników Wydziału,
2. budowanie i wzmacnianie więzi pracowników z Wydziałem i Uczelnią,
3. podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji.
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Przyjęte kierunki rozwoju Wydziału Nauk Społecznych
1. Wzmocnienie kadry naukowo-dydaktycznej:
1) działania wspierające uzyskiwanie habilitacji przez pracowników zatrudnionych (otwarte
spotkania naukowe organizowane przez zakłady, organizowanie seminariów, cyklicznych
otwartych wykładów)
2) zatrudnianie samodzielnych pracowników naukowych:
3) wprowadzenie transparentnego systemu wydawania środków z dotacji statutowej:
finansowane są tylko te aktywności, które służą równocześnie rozwojowi pracowników
i stanowią „parametr” w ocenie jednostek naukowych: głównie wyjazdy na konferencje z
referatami, publikacje artykułów i monografii, tłumaczenia na języki kongresowe
4) dodatkowe okresowe oceny pracowników uzyskujących w obszarze aktywności naukowej
najsłabsze wyniki
5) podwyższenie progów punktacyjnych dla oceny pozytywnej w obszarze aktywności
naukowej i organizacyjnej
Cel: uzyskanie uprawnień III stopnia, wzrost dotacji na składnik kadrowy i badawczy
2. Wzrost aktywności aplikacyjnych:
1) tworzenie zespołów badawczych poprzez włączanie do kadry „silnych” kierowników
tematów badawczych : zatrudniani profesorowie
2) obowiązek złożenia aplikacji przez każdy zakład przynajmniej raz w roku do chwili
uzyskania finansowania: aktywność ujęta w przyjętych przez kierowników zakładów
zakresach obowiązków
3) finansowy system motywacyjny, wypracowany przez Senacką Komisję ds. Rozwoju Kadr
Naukowych
4) wydziałowy system motywacyjny
Cel: wzrost dotacji na składnik badawczy i umiędzynarodowienie
3. Działania komercyjne i inne aktywności wzmacniające sytuację finansową wydziału:
1) uruchomienie Pracowni Badań Społecznych (z ofertą dedykowaną głównie gminom
wiejskim)
2) nawiązanie komercyjnej współpracy z gospodarką
3) pozyskanie Patrona/ sponsorów
4) zawiązywanie konsorcjów, wspólne składanie aplikacji (również branżowych)
Cel: pozyskiwanie funduszy z grantów i działań komercyjnych
CEL 1-3 : uzyskanie kategorii „B+”, dodatni bilans finansowy Wydziału Nauk Społecznych
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3.
OPIS
WEWNĘTRZNEGO
SYSTEMU
I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ZAPEWNIENIA

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk
Społecznych jest zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Wydziału, Polityką Jakości
Kształcenia na WNS oraz z obowiązującym prawem i regulacjami uczelnianymi.

2.1

Cele

Podstawowymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości
Kształcenia funkcjonującego na Wydziale Nauk Społecznych jest:






2.2

systematyczne podnoszenie poziomu kształcenia,
stymulowanie procesów doskonalenia jakości kształcenia,
łączenie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi,
podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz inicjowanie działań zmierzających do
samodoskonalenia i samokształcenia pracowników WNS,
podnoszenie konkurencyjności WNS na rynku uczelni wyższych.

Struktura

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK) jest
komplementarny z Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia przyjętym w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Strukturę organizacyjną tego systemu przedstawia
poniższy diagram.
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System Zarządzania Jakością Kształcenia w SGGW



W celu realizacji zadań WSZiDJK na Wydziale Nauk Społecznych, po zasięgnięciu
opinii Rady Wydziału, na wniosek Dziekana został powołany Pełnomocnik Dziekana
ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.



W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą Pełnomocnik
Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Prodziekani, Kierownicy Katedr, przedstawiciel
studentów oraz przedstawiciel pracowników administracyjnych. Skład Komisji może
zostać uzupełniony o przedstawicieli nauczycieli akademickich zaliczanych do
minimum kadrowego każdego z kierunków studiów prowadzonych przez Wydział.



Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest Pełnomocnik
Dziekana ds. Jakości Kształcenia, powoływany przez Dziekana na okres kadencji
władz.
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Nadzór nad pracami prowadzonymi przez Wydziałową Komisję ds. Jakości
Kształcenia sprawują Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
oraz Dziekan, który odpowiada przed Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości
Kształcenia.



Nadzór nad prawidłowością procedur i dokumentacji WSZiDJK w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych Wydziału sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości
Kształcenia.



Zakres kompetencji wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia formułuje
Dziekan.



Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:








opracowanie strategii doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale i jej
implementacja,
opracowanie polityki zarządzania jakością kształcenia,
systematyczna analiza rezultatów kształcenia,
podejmowanie działań usprawniających i doskonalących jakość kształcenia,
opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji WSZiDJK,
opiniowanie zmian w programach kształcenia,
przedstawienie Dziekanowi i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia
corocznych raportów dotyczących funkcjonowania WSZiDJK.



Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia zobowiązana jest do przygotowania i
przedstawienia ewaluacji WSZiDJK własnej jednostki Dziekanowi. Sprawozdania
(raporty ewaluacyjne) sporządzane są w formie zgodnej z zaleceniami Pełnomocnika
Rektora ds. Jakości Kształcenia. Sprawozdanie powinno zawierać charakterystyki
mocnych i słabych stron WSZiDJK, rekomendacje dotyczące ewentualnych działań
korygujących funkcjonowanie systemu i kalendarium planowanych działań w
przypadku stwierdzenia uchybień, a także działania doskonalące.



Sprawozdania (raporty ewaluacyjne) dotyczące funkcjonowania WSZiDJK mają
charakter jawny i publiczny. Powinny być publikowane na stronach internetowych
Wydziału, jak i na stronie internetowej poświęconej jakości kształcenia w SGGW.

 Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia obowiązuje
członków wszystkich grup społeczności akademickiej Wydziału Nauk Społecznych:
pracowników, studentów studiujących na wszystkich poziomach oraz słuchaczy
studiów podyplomowych.

2.3

Funkcje i zadania
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Podstawowe funkcje i zadania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia
Jakości Kształcenia wdrożonego na Wydziale Nauk Społecznych koncentrują się wokół:








2.4

zapewniania spójności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
systematycznego monitorowania, analizowania oraz doskonalenia procesu jakości
kształcenia na Wydziale
kształtowania kultury jakości kształcenia
informowania o działaniach doskonalących jakość kształcenia na Wydziale
zarządzenia procesem jakości kształcenia wewnątrz Wydziału
standaryzacji działań i procedur związanych z jakością kształcenia
okresowych ewaluacji funkcjonowania elementów systemu, jak i systemu jako całości.

Procedury implementacyjne

Procedury implementacyjne systemu są wymienione i opisane w ramach punktu 5 i 6
niniejszego dokumentu tj. Procedury Jakości Kształcenia oraz Instrukcji.
Procedura zatwierdzana jest przez Radę Wydziału. Instrukcje do procedury
sporządzane są w postaci decyzji Dziekana.

2.5

Monitorowanie, metody analizy, oceny i doskonalenia

Metody analizy, doskonalenia i oceny systemu są wymienione i opisane w ramach punktu 7
niniejszego dokumentu tj. Kalendarza Jakości. Kalendarz opracowywany jest raz w roku (na
początek danego roku akademickiego) przez Komisję ds. Jakości Kształcenia i zatwierdzany
przez Dziekana.

2.6

Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca WSZiDJK przechowywana jest przez okres 5 lat.

Załączniki (patrz Aneks 2):

a. Uchwała nr 1 - 2013/2014 Senatu SGGW z dnia 23 września 2013 r. w
sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości
Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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4. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Wydziału Nauk Społecznych
SGGW w Warszawie
Polityka jakości kształcenia Wydziału Nauk Społecznych SGGW powstała w oparciu o przepisy prawa,
wewnętrzne regulacje SGGW oraz rekomendacje zawarte w Standardach i Wskazówkach dotyczących jakości
kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA i jest zgodna ze Strategią Rozwoju
Wydziału.
Jakość kształcenia jest jednym z kluczowych elementów naszego działania i wyraża się w przyjętej misji, wizji
oraz strategii rozwoju Wydziału. Prowadzenie badań naukowych, próby umiędzynarodowienia działalności,
budowanie relacji w środowisku społecznym oraz współpraca z podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy są
działaniami wspierającymi i współkształtującymi proces kształcenia na Wydziale.
Celem głównym procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych
jest zapewnienie edukacji na wysokim poziomie, tak aby nasi studenci i absolwenci:



posiadali rozbudowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Projakościowa działalność Wydziału Nauk Społecznych SGGW obejmuje:













zapewnianie spójności programów kształcenia realizowanych na prowadzonych kierunkach z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji,
doskonalenie programów kształcenia,
poszerzanie i aktualizację oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku pracy,
zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry akademickiej,
promowanie rozwoju kadry naukowej,
rozwój współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi,
rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz kontaktów i wymiany
międzynarodowej kadry i studentów z uczelniami zagranicznymi,
monitorowanie i analizę procesu kształcenia, w tym weryfikację i walidację efektów kształcenia, ocenę
jakości programów studiów, ocenę jakości metod i warunków prowadzenia zajęć,
cykliczne badania jakości kształcenia wśród studentów z wykorzystaniem systemu ogólnouczelnianego oraz
wewnątrz wydziałowego,
monitorowanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z systemu ogólnouczelnianym,
włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia na
Wydziale,
modernizowanie infrastruktury dydaktycznej.

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych SGGW wdrażana jest za pomocą Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, spójnego z Systemem SGGW i podlega okresowym
ewaluacjom.
Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności
Wydziału: jego władze, pracownicy naukowi, dydaktyczni, techniczni i administracyjni oraz studenci.

Obowiązuje od dnia 10.07.2013
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5. PROCEDURA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Procedura Jakości Kształcenia
logo

na Wydziale Nauk Społecznych

Wydziału
SGGW w Warszawie

Wydanie 1.0
Obowiązuje od:
29.10.2013

1.

Cele Procedury Jakości Kształcenia:

Podstawowym celem procedury jest określenie sposobów postępowania i zakresu, w ramach
którego na Wydziale Nauk Społecznych monitorowany i doskonalony jest Wewnętrzny
System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz kształtowana jest kultura
jakości kształcenia. Cele szczegółowe koncentrują się wokół:







2.

stymulowania ciągłego doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale,
podnoszenia poziomu i rangi pracy dydaktycznej oraz kształtowania etosu nauczyciela
akademickiego,
budowania podmiotowych relacji między pracownikami i studentami,
podnoszenia poziomu wykształcenia studentów i absolwentów Wydziału,
rozwijania kompetencji społecznych studentów i absolwentów Wydziału,
szerokiego informowanie o jakości kształcenia na Wydziale.
Odpowiedzialność

Osobami odpowiedzialnymi za formułowanie oraz realizację Procedury Jakości Kształcenia
na Wydziale są Dziekan, Prodziekani, Kierownicy Katedr oraz Pełnomocnik ds. Jakości
Kształcenia zgodnie z ich zakresem obowiązków.
W niniejszym dokumencie sformułowanie "Prodziekani" oznacza Prodziekana ds. socjologii
oraz Prodziekana ds. pedagogiki.
3.

Zakres obowiązywania

Procedura obowiązuje na wszystkich kierunkach, stopniach oraz trybach studiów
prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w Warszawie.
4.

Opis działania

a) Rekrutacja
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Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych (socjologia
oraz pedagogika) opiera się na centralnym, elektronicznym systemie rejestracji i
komunikacji z kandydatami, nadzorowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i
obsługiwanym przez Centrum Informatyczne SGGW.



Rekrutacja odbywa się raz w roku na semestr zimowy. Wymagania wstępne dla
kandydatów na studia I i II stopnia obowiązujące w danym roku akademickim są
ogłaszane w publikowanym Informatorze dla kandydatów na studia. Wymagania te są
akceptowane przez Radę Wydziału.



Organami odpowiedzialnymi za proces rekrutacji są dwie Wydziałowe Komisje
Rekrutacyjne (WKR), które są odpowiedzialne za weryfikację list kandydatów,
komunikaty o stanie rekrutacji na poszczególnych jej etapach oraz zatwierdzenie list
przyjętych kandydatów zgodnie z procedurą rekrutacji. WKR odpowiadają za wydanie
pisemnej decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata oraz sporządzanie protokołów
rekrutacji dokumentujących każdy jej etap. Przewidziany jest tryb odwołań od decyzji
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

b) Organizacja procesu kształcenia


Organizacja procesu kształcenia jest oparta na ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obowiązujących od 2012
roku Krajowych Ramach Kwalifikacji na kierunkach Socjologia oraz Pedagogika, a także
obowiązujących w SGGW przepisach (Statut Uczelni, Regulamin Studiów, Zarządzenia
Rektora, Zarządzenia Dziekana).

c) Uruchamianie kierunków i specjalności


Decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów podejmuje
Dziekan po uzyskaniu akceptacji Rady Wydziału.



Decyzję o uruchomieniu nowej specjalności na istniejącym kierunku studiów podejmuje
Dziekan po akceptacji Rady Wydziału.

d) Opracowywanie programów studiów


Prace nad aktualizacją i poprawą programu studiów prowadzi Komisja ds. Dydaktyki dla
danego kierunku studiów.



Konieczne zmiany w programie studiów mogą wynikać między innymi z:





zmieniających się przepisów prawnych
stwierdzenia konieczności zmian w profilu absolwenta studiów z powodu:

zmieniających się potrzeb rynku pracy,

rozwoju dziedzin, w ramach których kształceni są studenci kierunku,
konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, które koordynowane są przez
Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką,
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uwag zgłaszanych przez studentów kierunku,
uwag zgłaszanych przez absolwentów studiów (między innymi poprzez wewnątrz
wydziałowe ankiety).

e) Opracowywanie przedmiotów


Opracowanie nowych przedmiotów jest powierzane przez Dziekana pracownikom
Wydziału lub zewnętrznym ekspertom zaakceptowanym przez Komisje ds. Dydaktyki.
Ich zadaniem jest przygotowanie sylabusa do przedmiotu według ogólnouczelnianego
wzoru, z uwzględnieniem kierunkowych efektów kształcenia. W procesie tym biorą
udział interesariusze wewnętrzni oraz mogą wziąć udział interesariusze zewnętrzni (np.
instytucje edukacyjne, podmioty funkcjonujące na rynku pracy, organizacje
pozarządowe, placówki i instytucje badawcze, lokalne samorządy).



Sylabusy







Wszelkie propozycje zmian w sylabusach zgłaszane są na adres mailowy Katedry
Socjologii lub Katedry Edukacji i Kultury (ks1@sggw.pl; keik@sggw.pl)
Zmienione lub nowe sylabusy są weryfikowane pod kątem formalnym i
merytorycznym przez kierowników katedr lub Komisję ds. Dydaktyki w
porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia.
Ostateczne zatwierdzenie sylabusów podlega Prodziekanom po uzyskanej
rekomendacji kierowników katedr lub Komisji ds. dydaktyki oraz Pełnomocnika ds.
Jakości Kształcenia.
Pracownicy i studenci Wydziału mają dostęp do sylabusów w Katedrach oraz w
ramach systemu "eHMS".

f) Efekty kształcenia na podstawie KRK


Program studiów




Program studiów na kierunkach Socjologia i Pedagogika powinien być stale
dostosowywany przez Komisje ds. Dydaktyki do obowiązującego prawa. Wraz z
wdrożeniem od 1.10.2012 r. Krajowych Ram Kwalifikacji określono cele i efekty
kształcenia odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
osiąganych przez studentów.

Weryfikacja efektów kształcenia




Po zakończeniu każdego semestru nauczyciel akademicki odpowiedzialny za
przedmiot dokonuje weryfikacji efektów kształcenia podejmując, zgodnie z
Instrukcją nr 1, stosowne działania korygujące i doskonalące wynikające z oceny
metod weryfikacji oraz stopnia osiągnięcia przez studentów założonych efektów.
Wyniki weryfikacji efektów kształcenia są omawiane i analizowane na zebraniach
Zakładów oraz na zebraniach Katedry Socjologii oraz Katedry Edukacji i Kultury na
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początku kolejnego semestru czyli co najmniej dwa razy w każdym roku
akademickim.
Jednocześnie Prodziekani we współpracy z Komisją ds. Dydaktyki oraz
Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia analizują wyniki i formę zaliczeń
przedmiotów zrealizowanych w trakcie semestru. W szczególności analizowany jest
stopień osiągnięcia efektów kształcenia założonych dla danego przedmiotu oraz
poprawność ich weryfikacji. W przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem
części założonych efektów kształcenia i/lub stwierdzenia niepoprawności ich
weryfikacji Prodziekani informują o tym na piśmie prowadzącego przedmiot. Jeśli
sytuacja powtórzy się w kolejnym roku akademickim lub w przypadkach uznanych
za wymagające szybkiej reakcji (ze względu na stwierdzone dysfunkcje) wszczynane
są działania ewaluacyjne przewidziane Instrukcją nr 2. Mają one na celu
podniesienie jakości kształcenia w ramach danego przedmiotu oraz określenie
sposobów zapobiegania tego typu sytuacjom w przyszłości. Wnioski z
przeprowadzonej ewaluacji przekazywane są prowadzącemu przedmiot, Dziekanowi
oraz Komisji ds. Dydaktyki.
Omawiana procedura ewaluacji jakości kształcenia może być także wszczęta przez
Prodziekana na umotywowany, pisemny wniosek:

samorządu studentów,

pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia,

przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki,

kierownika Katedry realizującej przedmiot.

g) Warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych


Zajęcia do wyboru (fakultety) są proponowane przez pracowników dydaktycznych
Wydziału.
 Ich przygotowanie może być również zlecone pracownikowi Wydziału na wniosek:

Komisji ds. Dydaktyki,

kierownika Katedry,

studentów.
 Fakultety wybierane są przez studentów w trakcie semestru poprzedzającego ich
realizację - a ich wybór następuje na zasadzie głosowania.
 Ostateczną decyzję o uruchomieniu fakultetu podejmuje Prodziekan odpowiedzialny
za kierunek studiów.

h) Plany zajęć


Plany zajęć na dany semestr zajęć są tworzone w porozumieniu z pracownikami
Wydziału przez pracowników dziekanatu zgodnie z planami studiów na koniec
poprzedzającego semestru.



Uwagi dotyczące planu zajęć studenci zgłaszają poprzez starostów i opiekunów lat
Prodziekanom.
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i) Organizacja zajęć dydaktycznych


Zajęcia prowadzone na Wydziale odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń
audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektów badawczych.

j) Prowadzenie zajęć dydaktycznych


Zajęcia w trakcie semestru prowadzone są zgodnie z ustalonym planem zajęć. W
przypadku konieczności odwołania zajęć prowadzący informuje studentów o zaistniałym
fakcie oraz ustala z nimi formę i sposób oraz datę i godzinę odpracowania zajęć
(ustalenia te mogą być prowadzone ze starostami i/lub poszczególnymi grupami
ćwiczeniowymi). O fakcie odwołania zajęć oraz uzgodnieniach dotyczących ich
odpracowania informowany jest drogą mailową kierownik katedry oraz dziekanat.



Po zakończeniu każdego semestru Prodziekani analizują wyniki studentów z
przedmiotów prowadzonych w tym semestrze. W przypadku przedmiotów o wynikach
znacząco i negatywnie odbiegających od przeciętnych wyników na danym roku i
kierunku studiów Prodziekani podejmują działania przewidziane Instrukcją nr 3, mające
na celu ustalenie przyczyn stwierdzonego stanu rzeczy oraz sposobów zapobiegania
takim sytuacjom w przyszłości. Wnioski z przeprowadzonej procedury przekazywane są
prowadzącemu przedmiot, Kierownikowi Katedry, Komisji ds. Dydaktyki oraz
Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia. Powyższa procedura może być wszczęta także
na umotywowany, pisemny wniosek:
 samorządu studentów
 pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia
 przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki
 kierownika Katedry realizującej przedmiot.

k) Warunki zaliczania zajęć


Warunki zaliczania zajęć określane są każdorazowo przez autora obowiązującego
sylabusa przedmiotowego, adekwatne do zakładanych efektów kształcenia i
egzekwowane przez osobę odpowiedzialną za przedmiot.



Prace cząstkowe, zaliczeniowe i egzaminacyjne obrazujące osiągnięcie przez studenta
efektów kształcenia zakładanych w ramach danego kursu są przechowywane przez
prowadzących zajęcia przez trzy lata w przypadku studiów I stopnia oraz dwa lata w
przypadku studiów II stopnia.

l) Warunki przechodzenia na kolejne semestry rozliczeniowe


Warunki przechodzenia studentów na
ogólnouczelnianym Regulaminie studiów.

kolejne

semestry

określone

są

w
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m) Warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków


Warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków studiów określają Prodziekani na
podstawie porównania zrealizowanego przez studenta programu oraz osiągniętych
efektów kształcenia.

n) Praktyki i staże studenckie


Praktyki i staże studenckie
 Praktyki i staże realizowane są w oparciu o stosowne, dotyczące ich regulaminy
przyjęte na Wydziale oraz koordynowane przez Pełnomocników Dziekana ds.
Praktyk.
 Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką w porozumieniu z
Pełnomocnikami Dziekana ds. Praktyk poszukują nowych możliwości realizacji
praktyk przez studentów Wydziału.
 Oceny praktyk dokonują Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk.



Kształcenie za granicą
 Decyzje o zgodzie na wyjazd studenta na studia zagraniczne podejmuje Prodziekan.

o) Prace dyplomowe i magisterskie


Tematy prac dyplomowych i magisterskich proponowane są przez:
 promotorów prac
 studentów
Decyzje dotyczące obszarów tematycznych prac mogą być podejmowane wspólnie z
zainteresowanymi interesariuszami zewnętrznymi (np. przedstawiciele lokalnych
społeczności, samorządy, organy administracji, podmioty działające na rynku pracy,
organizacje III sektora i inni aktorzy społeczni).







Promotorzy prac są wskazywani przez kierowników Katedr w porozumieniu z
kierownikami specjalności przed rozpoczęciem semestru, w którym student zaczyna
pisać pracę (w przypadku prac dyplomowych) lub przed rozpoczęciem pierwszego
semestru studiów II stopnia (w przypadku prac magisterskich) oraz wybierani przez
studentów na początku tego semestru.
Tematy prac są akceptowane przez Kierowników Katedr; w przypadku wątpliwości
Kierownicy Katedr przedstawiają je Komisji ds. Dydaktyki.
Wszelkie dalsze zmiany tematu pracy lub promotora wymagają złożenia przez studenta
podania do Prodziekana.
Wyrywkowa ewaluacja jakości prac dyplomowych oraz prac magisterskich
przeprowadzana jest przez Komisje ds. Dydaktyki w porozumieniu z Pełnomocnikiem
Dziekana ds. Jakości Kształcenia. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu
pracy Prodziekani podejmują działania zgodnie z Instrukcją nr 4, mające na celu
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podniesienie jakości prac. Wnioski przekazywane są Dziekanowi oraz Komisjom ds.
Dydaktyki.
Weryfikacja oryginalności prac dyplomowych oraz prac magisterskich przeprowadzana
jest przy pomocy systemu „Antyplagiat”. Wyniki weryfikacji przekazywane są
promotorom prac, kierownikom Katedr oraz Prodziekanom. W przypadku przekroczenia
lub wysokich wartości współczynników, zgodnie z Instrukcją nr 5, podejmowane są
działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Analiza wyników weryfikacji oryginalności prac dyplomowych oraz prac magisterskich
dokonywana jest w listopadzie każdego roku przez Prodziekanów oraz omawiana na
zebraniach Katedr.

p) Egzaminy dyplomowe i magisterskie


Za organizację egzaminów dyplomowych i magisterskich odpowiadają Prodziekani.



Komisja ds. Dydaktyki raz w roku zobowiązana jest do zweryfikowania zgodności pytań
z egzaminu dyplomowego i magisterskiego z programem studiów oraz efektami
kształcenia.



Listy pytań na egzamin dyplomowy i magisterski udostępniane są studentom na stronie
internetowej Wydziału.

q) Stypendia i pomoc materialna


W ramach środków ogólnouczelnianego funduszu pomocy materialnej (FPM) każdy
student Wydziału może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla
najlepszych studentów oraz zapomogi.



Zasady udzielania pomocy materialnej ustala Regulamin przyznawania świadczeń
pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(aktualne Zarządzenie nr 64 Rektora SGGW w sprawie wprowadzenia Regulaminu
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
studentom SGGW w Warszawie z dnia 9 lipca 2012 r.).



Za proces przydzielania stypendiów i pomocy materialnej odpowiedzialna jest Komisja
Stypendialna.

r) Polityka informacyjna


Za politykę informacyjną Wydziału w stosunku do interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych odpowiadają Dziekan, Prodziekani oraz Kierownicy Katedr.



Głównymi, stałymi elementami polityki informacyjnej Wydziału jest przekazywanie
informacji na temat:




programu studiów
sylabusów
planu zajęć
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systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
wyników ankiet, w tym studenckiej i absolwentów



Poza stałymi elementami realizowane są doraźne działania informacyjne związane z
funkcjonowaniem Wydziału, w szczególności dotyczące konferencji, szkoleń,
współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, profesorów wizytujących, współpracy z
praktyką, itp.



Podstawowymi kanałami informacyjnymi są:








posiedzenia Rady Wydziału
zebrania Katedr
zebrania Zakładów
strona internetowa Wydziału
e-maile
ogłoszenia
plakaty.

s) Monitorowanie losów absolwentów



Monitorowanie losów absolwentów prowadzone jest przy współpracy z Pełnomocnikiem
Rektora ds. monitorowania losów absolwentów zgodnie z procedurą uczelnianą.
Na Wydziale Nauk Społecznych, pod kierunkiem Pełnomocnika Dziekana ds
monitorowania losów absolwentów, w końcu roku akademickiego 2012/2013 zostało
także przeprowadzone pilotażowe badanie obejmujące absolwentów Wydziału, które
stanie się podstawą opracowania wewnątrz wydziałowej ankiety dla absolwentów.

t) Ocena nauczycieli
Nauczyciele akademiccy podlegają ocenie za pomocą:




Okresowych ocen działalności naukowej
 Okresowa ocena działalności naukowej przeprowadzana jest zgodnie z Ustawą o
Szkolnictwie Wyższym oraz statutem Uczelni przez Komisję ds. Oceny.
 Weryfikacja aktywności naukowej osób zaliczanych do minimum kadrowego
przeprowadzana jest w październiku każdego roku przez Prodziekana ds. Nauki i
Rozwoju.
Hospitacji zajęć dydaktycznych
 Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest systematyczna diagnoza, ocena i poprawa
jakości kształcenia na Wydziale oraz dbałość o rozwój kadry dydaktycznej.
Hospitacja rozumiana jest jako wizytacja zajęć dydaktycznych przez upoważnione
osoby, mająca na celu zapoznanie się z ich zakresem merytorycznym oraz metodami
pracy osoby, która prowadzi zajęcia.
 Hospitacje przeprowadzane są przez Komisje Hospitacyjne w celu weryfikacji:

wyników ankiet studenckich,

wyników ankiet absolwentów,

zgłaszanych uwag studentów,
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umiejętności dydaktycznych nowo zatrudnianego pracownika,

w ramach przewidzianych niniejszą procedurą.
 Podczas hospitacji Komisja Hospitacyjna uczestniczy w zajęciach prowadzonych
przez osobę hospitowaną obserwując je. Ma prawo do zadawania pytań osobie
prowadzącej jak i studentom oraz prawo do weryfikacji materiałów dydaktycznych i
pomocy naukowych wykorzystywanych podczas zajęć.
 Z hospitacji, w terminie 7 dni od jej zakończenia, sporządzany jest protokół zgodnie
z Instrukcją nr 6. Protokół jest przedstawiany i omawiany z osobą hospitowaną
przez Komisję Hospitacyjną lub jej przedstawiciela. Osoba hospitowana kwituje
przyjęcie do wiadomości wniosków z hospitacji podpisem, ma również prawo w
terminie 14 dni, na piśmie złożyć wyjaśnienia dotyczące wniosków zawartych w
protokole. Protokół z hospitacji oraz wyjaśnienia osoby hospitowanej przekazywane
są Dziekanowi do zatwierdzenia.
Ankiet studenckich
 Studenci WNS mogą oceniać kursy prowadzone przez pracowników Wydziału
zgodnie z procedurą uczelnianą w ramach systemu eHMS
Na Wydziale przeprowadzana jest wydziałowa ankieta przy pomocy której - zgodnie z
Instrukcją nr 7 - będą przeprowadzane oceny prowadzonych kursów
Ankiet absolwentów
Postępowanie zgodnie z punktem s.
Weryfikacji efektów kształcenia
Postępowanie zgodnie z punktem f oraz j.

u) Prowadzenie badań naukowych
Prace badawcze prowadzone na Wydziale realizowane są zgodnie z oferowanymi
kierunkami studiów. Pracownicy wchodzący w skład minimum kadrowego poszczególnych
kierunków prowadzą badania naukowe zgodne z tą kategoryzacją. Prace badawcze
prowadzone przez pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne są realizowane m.in. w
ramach grantów uczelnianych i zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych).
w) Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia
Bieżąca weryfikacja zasobów wykorzystywanych w procesie kształcenia i określanie
ewentualnych nowych potrzeb prowadzone są na poziomie kierowników jednostek
organizacyjnych Wydziału.
v) Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
Studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału mają możliwość wyjazdów
zagranicznych w ramach programów wymiany i programów stypendialnych. Zagraniczne
wyjazdy studentów i pracowników Wydziału są regulowane aktualnymi aktami prawnymi i
rozporządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
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x) Budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym
Wydział jest otwarty na współpracę z wieloma grupami interesariuszy: studentami,
doktorantami, pracownikami, absolwentami oraz zewnętrznymi instytucjami, organizacjami i
podmiotami gospodarczymi, którzy mogą uczestniczyć w doskonaleniu jakości kształcenia
poprzez zgłaszanie opinii do programów studiów, sylabusów, opinii na temat studentów i
nauczycieli akademickich oraz opinii na temat absolwentów.
y) Etyka w kształceniu
Każdy pracownik Wydziału oraz student jest zobowiązany do przestrzegania stosownych
zasad etycznych - zarówno tych nieformalnych, które składają się na tzw. etos naukowy, jak i
tych, które są zapisane m.in. w Kodeksie etyki pracownika naukowego PAN, Kodeksie etyki
studenta, Kodeksie etyki doktoranta.
Oryginalności prac dyplomowych studentów sprawdzana jest programem „Antyplagiat”.
Publikacje naukowe, własne materiały wykładowe pracowników oraz inne własności
intelektualne Wydziału chronione są zgodnie z zasadami ogólnouczelnianymi.

z) Innowacje i benchmarking
Wydział jest otwarty na wprowadzanie innowacji do procesu kształcenia. W wyniku
zaistnienia takiej potrzeby dokonuje także porównań z czołowymi jednostkami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie prowadzenia procesu kształcenia oraz badań naukowych.

5. Przeglądy procedury
Procedura podlega regularnemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w miarę
potrzeb.

6. Działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące
Działania doskonalące funkcjonowanie powyższego systemu oraz działania naprawcze
będą dobierane i podejmowane w sposób adekwatny do specyfiki stwierdzonej niezgodności,
zgodnie z przyjętymi procedurami i tzw. "dobrymi praktykami" funkcjonującymi w
akademickiej społeczności.

7.

Załączniki

Instrukcje do Procedury Jakości Kształcenia nr 1- 7. Instrukcje rekomenduje Komisja ds
Jakości Kształcenia i zatwierdza Dziekan Wydziału.
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6. INSTRUKCJE DO PROCEDURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Instrukcja nr 1 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 1.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

29.10.2013

Postępowanie weryfikujące efekty kształcenia
Na Wydziale Nauk Społecznych SGGW weryfikacja efektów kształcenia ma charakter dwustopniowy.
Pierwszy stopień stanowi weryfikacja ogólna, drugi - weryfikacja szczegółowa.
I. Weryfikacja ogólna efektów kształcenia
1. Po zakończeniu każdego semestru nauczyciel akademicki odpowiedzialny za prowadzenie
przedmiotu przeprowadza weryfikację ogólną efektów kształcenia osiągniętych w ramach
realizowanego/realizowanych przez niego kursów. Weryfikacja jest dokonywana po złożeniu
końcowego protokołu zaliczeniowego i/lub egzaminacyjnego.
2. Po zatwierdzeniu protokołu końcowego w systemie e-HMS osoba odpowiedzialna za
przedmiot drukuje z systemu "Raport ocen" pokazujący rozkład ocen uzyskanych przez
studentów w ramach danego kursu.
3. Zakłada się, że uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu potwierdza osiągnięcie założonych
w jego ramach efektów kształcenia: ocena dostateczna jest wskaźnikiem realizacji efektów
kształcenia na poziomie podstawowym, ocena bardzo dobra jest wskaźnikiem realizacji
wszystkich efektów kształcenia na poziomie wysokim.
4. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot na wydruku "Raportu ocen" z systemu e-HMS
dokonuje odręcznego zapisu stwierdzającego:
 brak konieczności zmian w zakresie: a) przedstawionego materiału, b) form i
sposobów prowadzonych zajęć, c) sposobu zaliczenia kursu,
 konieczność zmian w ramach któregokolwiek z wyżej wymienionych zakresów.
5. Raporty z weryfikacji są składane do właściwego dziekanatu wraz z protokołami zaliczeń i
egzaminów - a następnie są przekazywane Pełnomocnikowi ds Jakości Kształcenia.
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6. Wyniki ogólnej weryfikacji efektów kształcenia są omawiane i analizowane na zebraniach
Katedry Socjologii i Katedry Edukacji i Kultury na początku kolejnego semestru czyli co
najmniej dwa razy w każdym roku akademickim.

II. Weryfikacja szczegółowa efektów kształcenia
1. Każdy nauczyciel akademicki odpowiedzialny za prowadzenie
przeprowadzić szczegółową weryfikację efektów kształcenia.

przedmiotu

może

2. Konieczność przeprowadzenia weryfikacji szczegółowej przewidziana jest w następujących
przypadkach:
 konieczności wprowadzenia zmian w ramach wszystkich zakresów wymienionych w
punkcie 4 ogólnej weryfikacji efektów kształcenia,
 negatywnych ocen w ankiecie studenckiej,
 negatywnych uwag zgłaszanych Władzom Wydziału przez studentów i absolwentów,
 niskiej oceny z hospitacji,
 niskiej oceny w części "dydaktyka" w ramach okresowej oceny pracowniczej.
3. Weryfikację szczegółową zleca pisemnie pracownikowi odpowiedzialnemu za przedmiot
Dziekan lub Kierownik Katedry. Wnioskować o przeprowadzenie weryfikacji szczegółowej mogą
Prodziekani, Pełnomocnik ds Jakości Kształcenia, Komisja ds Jakości Kształcenia, Komisja ds
Dydaktyki oraz samorząd studentów.
4. Wnioski z weryfikacji szczegółowej przekazywane są Kierownikom Katedr oraz Dziekanowi.
5.

Weryfikacja szczegółowa przeprowadzana jest zgodnie z poniższym wzorem:
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Narzędzie do weryfikacji szczegółowej efektów kształcenia dla pojedynczych przedmiotów:

Kierunek
Rok
Semestr
Tryb studiów
Przedmiot
Prowadzący ćwiczenia
Prowadzący wykłady
Uwagi

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Obszarowe

Kierunkowe

Przedmiotowe

Sposób
weryfikacji

Wyniki
Weryfikacji

Dokumentacja

symbol efektu

symbol efektu

nazwa efektu

Np.: egzamin
testowy
kolokwium,
lista pytań,
etc.

Opis

Np:. prace
pisemne, lista
pytań
testowych,
karty wyników,
lista obecności i
aktywności

Propozycje
zmian w
następnym
cyklu
opis

...................................................
data i podpis prowadzącego kurs
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Instrukcja nr 2 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 1.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

29.10.2013

Postępowanie w przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem założonych efektów
kształcenia lub stwierdzenia niepoprawności ich weryfikacji

1. Dziekan zwołuje Komisję ds Jakości Kształcenia.
2. Komisja:
a. odbywa rozmowy z przedstawicielami studentów oraz nauczycielem akademickim,
b. weryfikuje sylabus przedmiotu pod kątem zgodności zapisanych w nim treści
programowych oraz efektów kształcenia,
c. weryfikuje zgodność tematyki realizowanych zajęć z treściami programowymi
założonymi w sylabusie przedmiotu,
d. szuka przyczyn problemów z osiągnięciem założonych w ramach przedmiotu
efektów kształcenia i/lub przyczyn niepoprawności metody ich weryfikacji,
e. może zlecić przeprowadzenie hospitacji przedmiotu w trakcie jego kolejnej
realizacji.
3. Komisja może zaproponować Dziekanowi następujące działania naprawcze:
a. Zmianę efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu.
b. Zmianę treści programowych przedmiotu.
c. Zmianę formy prowadzenia przedmiotu.
d. Zmianę liczby godzin przedmiotu.
e. Wprowadzenie okresowej zmiany nauczyciela akademickiego prowadzącego
przedmiot.
f. Odsunięcie nauczyciela akademickiego od prowadzenia przedmiotu.
g. Zmiany w programie studiów.
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Instrukcja nr 3 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 1.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

29.10.2013

Postępowanie w przypadku przedmiotu o wynikach znacząco i negatywnie
odbiegających od przeciętnych wyników na danym roku i kierunku studiów
1. Dziekan zwołuje Komisję ds. Jakości Kształcenia.
2. Komisja:
a. odbywa rozmowy z przedstawicielami studentów oraz nauczycielem akademickim,
b. weryfikuje tematykę prowadzonych zajęć oraz formę ich zaliczenia,
c. zleca przeprowadzenie dwóch hospitacji przedmiotu w trakcie jego kolejnej realizacji.
3. Komisja może zaproponować Dziekanowi następujące działania naprawcze:
a. Wprowadzenie okresowej zmiany nauczyciela akademickiego prowadzącego
przedmiot.
b. Dopuszczenie studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu do zaliczenia komisyjnego.
c. Zmiany w programie studiów.
d. Zmianę liczby godzin przedmiotu.
e. Zmianę formy prowadzenia przedmiotu.
f. Zwiększenie liczby godzin konsultacji z przedmiotu.
g. Odsunięcie nauczyciela od prowadzenia przedmiotu.
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Instrukcja nr 4 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 2.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

01.10.2016

Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezadowalającego poziomu pracy dyplomowej
(licencjackiej, magisterskiej)

1. Dziekan zwołuje Komisję ds. Jakości Kształcenia.
2. Komisja:
a. odbywa rozmowy z autorem pracy dyplomowej, jej promotorem oraz recenzentem
przekazując swoje zastrzeżenia do pracy oraz ustalając przyczyny zaistniałego stanu
rzeczy,
b. weryfikuje jakość innych prac dyplomowych pisanych pod opieką promotora.
3. Komisja może zaproponować Dziekanowi następujące działania naprawcze:
a. Wyznaczenie dodatkowych recenzentów kolejnych prac dyplomowych pisanych pod
opieką promotora.
b. Nie wyrażenie zgody na pełnienie roli promotora w przypadku kolejnych prac
dyplomowych.
c. Zmianę opiekunów pozostałych prac pisanych aktualnie pod opieką promotora
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Instrukcja nr 5 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 2.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

01.10.2017

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokich lub przekroczonych wartości
współczynników weryfikujących oryginalność pracy dyplomowej
(licencjackiej, magisterskiej)
1.

2.

Postępowanie zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem studiów na SGGW w
Warszawie

W przypadkach szczególnych na wniosek Prodziekana Dziekan powołuje Komisję ds. jakości
kształcenia, która:
a.

b.

odbywa rozmowy z autorem pracy, jej promotorem oraz recenzentem przekazując, w
oparciu o wyniki "Antyplagiatu", swoje zastrzeżenia oraz ustalając przyczyny
zaistniałego stanu rzeczy,
weryfikuje jakość innych prac dyplomowych pisanych pod opieką promotora.

3. Komisja może zaproponować Dziekanowi następujące działania naprawcze:
a.
b.
c.

Wyznaczenie dodatkowych recenzentów kolejnych prac magisterskich pisanych pod
opieką promotora.
Nie wyrażenie zgody na pełnienie roli promotora w przypadku kolejnych prac
magisterskich.
Zmianę opiekunów pozostałych prac pisanych aktualnie pod opieką promotora.
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Instrukcja nr 6 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 1.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

29.10.2013

Postępowanie dotyczące hospitacji zajęć dydaktycznych

1.

Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest systematyczna diagnoza, ocena i poprawa jakości
kształcenia na Wydziale oraz dbałość o rozwój kadry dydaktycznej.

2.

Wnioski o przeprowadzenie hospitacji akceptuje Dziekan Wydziału. Mogą je składać Prodziekani,
Kierownicy Katedr, kierownicy zakładów, kierownicy specjalności, Przewodniczący Komisji
Dydaktycznych, Przewodniczący Komisji ds. Jakości oraz samorząd studentów.

3.

Hospitacje przeprowadzają dwuosobowe Komisje Hospitacyjne powoływane spośród grona
pracowników Wydziału.

4.

Osoba prowadząca hospitowane zajęcia informowana jest o hospitacji na tydzień przed jej
przeprowadzeniem. W przypadku doraźnej, niezapowiedzianej hospitacji nauczyciela
prowadzącego zajęcia nie informuje się.

5.

Osoby przeprowadzające hospitację uczestniczą w zajęciach obserwując je. Mają prawo do
zadawania pytań zarówno osobie prowadzącej, jak i studentom oraz do weryfikacji materiałów
dydaktycznych i pomocy naukowych wykorzystywanych podczas zajęć.

6.

Z hospitacji, w terminie 7 dni od jej zakończenia, sporządzany jest protokół na poniższym
formularzu. Protokół jest przedstawiany i omawiany z osobą prowadzącą zajęcia.

7.

Osoba hospitowana kwituje przyjęcie do wiadomości wniosków z hospitacji podpisem, ma również
prawo, w terminie 14 dni, złożyć do Dziekana na piśmie wyjaśnienia dotyczące wniosków
zawartych w Protokole.

8.

Protokół z hospitacji oraz wyjaśnienia osoby prowadzącej zajęcia są przekazywane Dziekanowi.

9.

Wyniki z hospitacji przechowywane są przez okres 3 lat.
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Wniosek o przeprowadzenie hospitacji

Na podstawie
…………………………………………………………………………………………………….……
(wpisać podstawę wniosku)

wnioskuję o przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
…………………………………………………………………………………………………………
(przedmiot, tytuł/stopień imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia)

Proponowany skład zespołu hospitacyjnego:
1)
……………………………………………………………………………………………………………
(tytuł/stopień imię i nazwisko osoby proponowanej do przeprowadzenia hospitacji)

2)
…………………………………………………………………………………………………………....
(tytuł/stopień imię i nazwisko osoby proponowanej do przeprowadzenia hospitacji)

………………………………..

………………………………...

Miejsce, data

np.: Przewodniczący Komisji
ds. Jakości Kształcenia

AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU

Zatwierdzam / nie zatwierdzam przeprowadzenie hospitacji zgodnie z powyższym wnioskiem

…………………………………….
Miejsce, data

…………………………….
Dziekan Wydziału
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PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Przeprowadzonej w dniu .........................................................................................................................
Rok akademicki: ....................................................................................................................................
Jednostka organizacyjna .......................................................................................................................
Zespół hospitujący ................................................................................................................................
(tytuł / stopień naukowy, imię, nazwisko)

Osoba hospitowana...............................................................................................................................
(tytuł / stopień naukowy, imię, nazwisko)

Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, seminarium, warsztaty (niewłaściwe skreślić)
Przedmiot: .............................................................................................................................................
Studia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, stacjonarne, niestacjonarne (niewłaściwe skreślić)
Kierunek studiów: .................................................................................................................................
Specjalność: ...........................................................................................................................................
Semestr: ................................................................................................................................................
Temat zajęć: ...........................................................................................................................................
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Ocena opisowa hospitowanych zajęć:
Kryterium oceny

Ocena opisowa

Zgodność tematyki zajęć z programem przedmiotu

Merytoryczny poziom informacji przekazywanej
studentom, odwoływanie się do najnowszej wiedzy,
aktualnych wyników badań, itp.
Stopień przygotowania nauczyciela do zajęć

Umiejętność przekazywania wiedzy studentom

Właściwe wykorzystanie nowoczesnych metod
prowadzenia zajęć np. technik audiowizualnych, itp.
Materiały dydaktyczne przygotowane przez
prowadzącego zajęcia
Organizacja zajęć dydaktycznych np. rozplanowanie
i wykorzystanie czasu zajęć, formułowanie zadań do
wykonania przez studentów, itp

Ogólna ocena hospitowanych zajęć: ........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Uwagi dla hospitowanego: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ewentualne uwagi hospitowanego do oceny zajęć przekazane podczas hospitacji:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Podpisy zespołu hospitującego
..............................................
..............................................
Protokół przyjmuję do wiadomości
.....………………………………………
Podpis osoby hospitowanej
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Instrukcja nr 7 do Procedury Jakości
Kształcenia

Wydanie 2.0

na Wydziale Nauk Społecznych

Obowiązuje od:

SGGW w Warszawie

29.10.2016

Sposób przeprowadzania wewnątrz wydziałowych studenckich ankiet dotyczących
prowadzonych zajęć

1. W końcu zimowego semestru Prodziekani w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości
Kształcenia wskazują zajęcia, w ramach których zostanie przeprowadzony pilotaż wewnątrz
wydziałowej ankiety.
2. Na zajęciach, ich uczestnicy biorą udział w anonimowym badaniu (jeżeli chcą w nim
uczestniczyć).
3. Wypełnione przez studentów ankiety - w zamkniętej i opisanej kopercie (nazwa przedmiotu,
liczba wypełnionych ankiet, data) poddawane są analizie przez Pełnomocnika ds. jakości
kształcenia.
4. Wyniki badania, opracowane w postaci raportu, są przedstawiane Komisji ds. Dydaktyki i
Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz omawiane na zebraniach katedr i Radzie Wydziału w
trakcie letniego semestru.

7. RAMOWY KALENDARZ JAKOŚCI
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– stałe elementy kalendarza zgodne z wytycznymi WSZiDJK1

7.1

Główne cele operacyjne

Lp.

Cel

Osoby
odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Przegląd celów strategicznych

Dziekan

2.

Promowanie wśród społeczności
Wydziału oraz interesariuszy
zewnętrznych głównych celów i
zadań polityki jakości kształcenia
i projakościowych postaw

Dziekan,
Prodziekani,
Kierownicy Katedr,
Pełnomocnik ds
Jakości Kształcenia

Systematyczne wdrażanie nowych
elementów wewnątrz
wydziałowej procedury jakości
kształcenia

Dziekan,
Prodziekani,
Kierownicy Katedr,
Pełnomocnik ds.
jakości kształcenia

Semestr zimowy i
letni

4.

Wstępna ewaluacja wewnątrz
wydziałowego systemu jakości
kształcenia (ewaluacja typu ongoing skoncentrowana na
procesach zarządzania)

Pełnomocnik ds.
jakości kształcenia

Luty/marzec

5.

Ewaluacja wewnątrz
wydziałowego systemu jakości
kształcenia (ewaluacja typu ongoing oraz ex-post,
skoncentrowana na procesach
zarządzania i efektach)

Pełnomocnik ds.
jakości kształcenia

Październik/listopad

7.2

Ramowy plan działań projakościowych na każdy rok akademicki

3.

L
p
1.

2.

Co?
Wydziałowa
ankieta
przeprowadzona
wśród
absolwentów
Wydziałowa

Kto?

Jak?

Pełnomocnik
dziekana ds.
monitorowani
a losów
absolwentów

Badanie z
zastosowaniem
ankiety CAWI

Pełnomocnik

Badania

Wrzesień/październik

Semestr zimowy i
letni

Kiedy?
koniec
semestru
letniego

Gdzie?
Na kierunku
Socjologia i
pedagogika

Sposób
weryfikacji
Informacja i
dyskusja na RW
Przekazywanie
informacji,
dyskusje i wymiana
wiedzy na
zebraniach
zakładów,
zebraniach katedr
oraz RW
Przekazywanie
informacji,
dyskusje i wymiana
wiedzy na
zebraniach
zakładów,
zebraniach katedr
oraz RW
Raport

Raport

Sposób
weryfikacji
Liczba
wypełnionych
ankiet,
Raport z badania

1

Kalendarz na każdy rok akademicki przygotowywany jest na podstawie elementów stałych oraz każdorazowo
dostosowywany jest celów operacyjnych wyznaczonych dla kolejnego roku akademickiego
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3.

4.

5.

6.

9.

10
.

ankieta dotycząca
oceny zajęć
przeprowadzona
wśród studentów

Dziekana
WNS SGGW
ds. jakości
kształcenia

audytoryjne
obejmujące
uczestników
wybranych
kursów

Ankieta wśród
pracodawców
kluczowych
dotycząca
wprowadzanych
zmian w
programach
kształcenia
Aktualizacja i/lub
zmiany sylabusów

Pełnomocnik
Dziekana
WNS SGGW
Ds.
współpracy z
gospodarką,
Prodziekani

Badania
internetowe,
spotkania face
to face

Nauczyciele
odpowiedzial
ni za
przedmiot,
Kierownicy
Zakładów,
Kierownicy
Katedr

Weryfikacja
efektów
kształcenia w
ramach kursów

Analiza procesu
weryfikacji
efektów
kształcenia w
ramach kursów
(program KRK)

Ewentualne
uruchomienie
procedury
przewidzianej w
wypadku
problemów z
osiągnięciem
założonych
efektów
kształcenia
Ewentualne
uruchomienie
procedury
przewidzianej w
wypadku
przedmiotów o
wynikach
znacząco
odbiegających od
przeciętnych
wyników na
danym roku

Semestr
letni

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Liczba
wypełnionych
ankiet,
Raport z badania

Rok
akademicki

Na kierunku
Socjologia
Pedagogika

Liczba
uzyskanych
odpowiedzi,
Raport z badania

Uczelniany
wzór sylabusa

Wrzesień

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Liczba
zaktualizowanyc
h sylabusów

Nauczyciele
odpowiedzial
ni za
przedmiot

W oparciu o
Instrukcję nr 1
do Procedury
Jakości
Kształcenia

Październik
, marzec

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Liczba
"Raportów ocen"
z adnotacjami

Prodziekani,
Komisje ds.
dydaktyki,
Pełnomocnik
dziekana ds.
jakości
kształcenia

Zebrania
Komisji ds.
dydaktyki oraz
Komisji ds.
jakości

Listopad,
kwiecień

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Protokoły z
zebrań,
Informacja i
dyskusja na
zebraniach
Katedr,
Informacja i
dyskusja na RW

Komisja ds.
jakości
kształcenia

Zgodnie ze
stosowna
procedurą
(Instrukcja
nr 2)

Listopad,
kwiecień

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Protokoły z
posiedzeń

Komisja ds.
jakości
kształcenia

Zgodnie ze
stosownymi
procedurami
(Instrukcja
nr 3)

Marzec
Październik

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Protokoły z
posiedzeń
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11
.

Ewentualne
uruchomienie
procedur
przewidzianych w
wypadku
niezadowalająceg
o poziomu prac
dyplomowych lub
magisterskich

12
.

Ewentualne
uruchomienie
procedur
przewidzianych w
wypadku zbyt
wysokich
współczynników
programu
"Antyplagiat" dla
prac
dyplomowych i
magisterskich

13
.

Hospitacje zajęć
dydaktycznych

14
.

Analiza
przeprowadzonyc
h hospitacji

15
.

Analiza przebiegu
praktyk
studenckich

16
.

Wewnątrz
uczelniane
konsultacje
dotyczące polityki
jakości
kształcenia

17
.

Konsultacje z
Pełnomocnikiem
Rektora ds.
Jakości dotyczące
uczelnianego oraz
wewnątrz
wydziałowego
systemu jakości

Komisja ds.
jakości
kształcenia

Zgodnie ze
stosowną
procedurą
(Instrukcja
nr 4,
Instrukcja nr 6)

Semestr
zimowy i
letni

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Protokoły z
posiedzeń

Komisja ds.
jakości
kształcenia

Zgodnie ze
stosownymi
procedurami
(Instrukcja
nr 5,
Instrukcja nr 7)

Semestr
zimowy i
letni

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Protokoły z
posiedzeń

Komisje
Hospitacyjne

Zgodnie ze
stosowną
procedurą
(Instrukcja
nr 8)

W trakcie
zimowego i
letniego
semestru

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Protokoły z
hospitacji

Prodziekani,
Pełnomocnik
dziekana ds.
jakości
kształcenia

Zebrania
Komisji ds.
jakości
kształcenia,

W trakcie
zimowego i
letniego
semestru

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Listopad

Na kierunku
Socjologia i
Pedagogika

Pełnomocnik
dziekana ds.
praktyk

Na podstawie
stosownych
dokumentów
(dzienniczki
praktyk,
raporty z
praktyk)

Protokoły z
zebrań,
Informacja i
dyskusja na
zebraniach
Katedr,
Informacja i
dyskusja na RW
Raport,
Informacja i
dyskusja na
zebraniach
Katedr,
Informacja i
dyskusja na RW

Dziekan,
Prodziekani,
Pełnomocnik
dziekana ds.
jakości
kształcenia

Zebrania i
spotkania,
platforma
sieciowa

Semestr
letni
semestr
zimowy i

SGGW

Liczba spotkań,
Informacje i
dyskusje,
wymiana
wiedzy, liczba
osób
zarejestrowanych
na platformie

Pełnomocnik
dziekana ds.
jakości
kształcenia

Spotkania,
wymiana
materiałów,
dokumentów i
maili

Rok
akademicki

SGGW

Liczba spotkań,
wymiana
wiedzy,
wymiana
poglądów,
dyskusje
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kształcenia
18
.

Wstępna
ewaluacja
funkcjonowania
wewnątrz
wydziałowego
systemu jakości
kształcenia

19
.

Ewaluacja
podsumowująca
roczne
funkcjonowanie
wydziałowego
systemu jakości
kształcenia

Pełnomocnik
ds. jakości
kształcenia

Na podstawie
uruchomionych
działań i
procedur

Luty,
kwiecień

Na
Wydziale
Nauk
Społecznyc
h

Pełnomocnik
ds. jakości
kształcenia

Na podstawie
uruchomionych
działań i
procedur i
sprawozdań
pełnomocnikó
8.w Dziekana

Październik
listopad

Na
Wydziale
Nauk
Społecznyc
h

Zebrania komisji
jakości
kształcenia,
zebrania Katedr,
Informacja i
dyskusja na RW
Raport,
Informacja i
dyskusja na
zebraniach
Katedr,
Informacja i
dyskusja na RW
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8 POSTANOWIENIA RADY WNS SGGW W SPRAWIE WDROŻENIA
ELEMENTÓW WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA I
DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WDROŻENIA
CAŁEGO SYSTEMU


Przyjęcie Polityki Jakości Kształcenia oraz powołanie Wydziałowej Komisji ds.
Jakości Kształcenia (na posiedzeniu RW w dniu 01.07.2013).



Przyjęcie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(na posiedzeniu RW w dniu 29.10.2013).
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ANEKS 1
a. Uchwała Senatu SGGW w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału
b. Inne dokumenty konstytuujące funkcjonowanie Wydziału (Zarządzenie nr 130
Rektora SGGW z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
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ANEKS 2


Uchwała nr 1 - 2013/2014 Senatu SGGW z dnia 23 września 2013 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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