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Wnioski z oceny skuteczności zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na 

KIERUNKU Pedagogika i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia i rozwijanie 

kultury jakości kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny dokumentacji systemu zapewnienia i 

doskonalenia jakości kształcenia (WSZiDJK) za rok akademicki 2019/2020 stwierdzono, że 

system funkcjonuje w sposób skuteczny. Uwzględnia on zmiany zachodzące w otoczeniu 

społeczno-gospodarczym i podlega modyfikacjom będącym rezultatem prowadzonych 

konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Na kierunku Socjologia 

podejmowane są inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości kształcenia i dostosowanie 

programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku. 

 

Ocena WSZiDJK w 7 roku funkcjonowania systemu: 

- system działa zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

- jest skutecznym narzędziem pozwalającym oceniać jakość kształcenia na kierunku, 

- w odniesieniu do wszystkich 10 weryfikowanych kryteriów podlegających ocenie system 

działa skutecznie, 

- podlega udoskonaleniom w celu polepszenia jego efektywności. 

 

W roku akademickim 2019/2020 osiągnięte zostały cele opisane w ewaluowanych kryteriach: 

- w zakresie dziesięciu weryfikowanych kryteriów, w ramach przeglądu systemu jakości 

kształcenia, osiągnięto wysoki stopień realizacji założonych celów. 
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Analiza i ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia   

na KIERUNKU Pedagogika SGGW w roku akademickim 2019/20 

A B C D E F 

Lp. 
Weryfikowane kryteria w ramach 

przeglądu systemu jakości kształcenia. 

Jakie działania 

(narzędzia) 

wykorzystano do 

monitorowania? 

(proponowane 

narzędzia z 

Katalogu) 

Jakie wnioski płyną z wykonanych analiz  

w odniesieniu do kierunku? 

Co zostało zmienione w zakresie kształcenia 

na kierunku na podstawie wyciągniętych 

wniosków?  

Co można uznać za dobrą praktykę? 

Jak oceniana jest 

skuteczność, tzn. 

w jakim stopniu 

osiągnięte zostały 

cele opisane w 

kryterium? 

W
y
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k
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1 Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się  

 

 
1.1 Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze 

strategią uczelni, mieszczą się w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

kierunek jest przyporządkowany, są 

powiązane z działalnością naukową 

prowadzoną w uczelni w tej dyscyplinie lub 

dyscyplinach oraz zorientowane na 

potrzeby otoczenia społeczno-

gospodarczego, w tym w szczególności 

zawodowego rynku pracy.  

 

2, 6, 11, 17 Wnioski:  

(a) koncepcja i cele uczenia się są zgodne ze 

strategią i dyscyplinami,  

(b) zorientowanie na potrzeby otoczenia 

społeczno-gospodarczego, w tym w 

szczególności zawodowego rynku pracy. 

 

Rekomendacja w zakresie: 

(a) monitorowania i aktualizowania 

potrzeb dostosowania programów 

kształcenia do wymogów zawartych 

w Ustawie 2.0 oraz zmieniającego się 

otoczenia społeczno – gospodarczego, 

(b) konsultowania z pracodawcami gamy 

przedmiotów do wyboru  

(c) dostosowania przedmiotów do 

zmienionych lub zmienianych 

programów studiów   

 

Monitorowanie zmian w programach 

kształcenia.  

 

  

X   

1.2 Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i 

celami kształcenia oraz dyscypliną lub 

dyscyplinami, do których jest 

przyporządkowany kierunek, opisują, w 

sposób trafny, specyficzny, realistyczny i 

pozwalający na stworzenie systemu 

10, 11 Rekomendacje w zakresie: 

(a) monitorowania (względnie 

sformułowanie) efektów uczenia się 

w kierunku zgodności z koncepcją i 

celami uczenia się oraz dyscypliną, do 

której przypisany jest kierunek 

Podjęto działania mające na celu 

monitorowanie i weryfikowanie dotychczas 

zrealizowanych zadań w obrębie omawianego 

kryterium i subkryterium. 
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weryfikacji, wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne osiągane przez 

studentów, a także odpowiadają 

właściwemu poziomowi Polskiej Ramy 

Kwalifikacji oraz profilowi 

ogólnoakademickiemu.  

 

(b) monitorowania w kierunku spełniania 

wymogów Polskiej Ramy 

Kwalifikacyjnej i profilu 

ogólnoakademickiego, 

(c) podjęcia działań w kierunku 

precyzyjnej weryfikacji efektów 

uczenia się przez koordynatorów 

przedmiotów. 

1.2a Efekty uczenia się w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów regulowanych, 

zawierają pełny zakres ogólnych i 

szczegółowych efektów uczenia się 

zawartych w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach 

wykonawczych.  

 

10, 11 j.w. Efekty uczenia się dostosowane są do 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

X   

1.2b Efekty uczenia się w przypadku kierunków 

studiów kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego inżyniera lub magistra 

inżyniera zawierają pełny zakres efektów, 

umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich, zawartych w 

charakterystykach drugiego stopnia 

określonych w przepisach o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

 nie dotyczy nie dotyczy     

2 Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja  zajęć, metody kształcenia, praktyki 

zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

2.1 Treści programowe są zgodne z efektami 

uczenia się oraz uwzględniają w 

szczególności aktualny stan wiedzy i 

metodyki badań w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których jest 

przyporządkowany kierunek, jak również 

wyniki działalności naukowej uczelni w tej 

dyscyplinie lub dyscyplinach; oraz są 

kompleksowe i specyficzne dla zajęć 

tworzących program studiów i zapewniają 

uzyskanie wszystkich efektów uczenia się 

 

7, 8, 10, 11 Wnioski:  

(a) zgodność dobrania treści 

programowych na kierunku 

Pedagogika, z efektami uczenia się 

(b) zgodność treści programowych z 

aktualnym stanem wiedzy i metodyki 

badań  

w dyscyplinie, do której kierunek jest 

przyporządkowany. 

 

Rekomendacje:  

 

W zakresie dobrych praktyk odnotowano 

wzajemne uzupełnianie się treści rożnych 

przedmiotów, przez co kierunek jest bardziej 

spójny wewnętrznie.  

X   
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(a) monitorowanie kształcenia na 

kierunku PEDAGOGIKA pod kątem 

zmian lub/i nowych wymogów 

Ustawy 2.0.  

2.1a Treści programowe w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów regulowanych 

obejmują pełny zakres treści 

programowych zawartych w standardach 

kształcenia określonych w 

rozporządzeniach wykonawczych. 

 

7, 8, 10, 11 j. w. j. w. X   

2.2 Harmonogram realizacji programu studiów 

oraz formy i organizacja zajęć, a także 

liczba semestrów, liczba godzin zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i szacowany nakład 

pracy studentów mierzony liczbą punktów 

ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie 

wszystkich efektów uczenia się.  

 

7, 8, 10, 11 Wnioski: 

(a) odpowiednia organizacja zajęć na 

kierunku, w tym w warunkach zdalnej 

nauki spowodowanej pandemią, 

umożliwia studentom osiągnięcie 

zamierzonych efektów uczenia się,  

(b) przedstawiciele Samorządu 

Studenckiego na kierunku 

Pedagogika zgłosili potrzebę  

dokonania nieznacznych zmiany w 

zakresie organizacji studiów 

 

(a) monitorowanie skutków w zakresie 

wprowadzonych zmian 

rekomendowanych w poprzednim 

Raporcie (m. in. zmiany godzinowe, 

nazwy niektórych przedmiotów), 

(b) dobre praktyki w obszarze konsultacji 

ze studentami zmian w zakresie formy 

i organizacji zajęć w ramach nowego 

programu. 

X   

2.2a Harmonogram realizacji programu studiów 

oraz formy i organizacja zajęć, a także 

liczba semestrów, liczba godzin zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i szacowany nakład 

pracy studentów mierzony liczbą punktów 

ECTS w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania 

zawodów regulowanych są zgodne z 

regułami i wymaganiami zawartymi w 

standardach kształcenia określonych w 

rozporządzeniach wykonawczych.  

 

7, 8, 10, 11      

2.3 Metody kształcenia są zorientowane na 

studentów, motywują ich do aktywnego 

udziału w procesie nauczania i uczenia się 

oraz umożliwiają studentom osiągnięcie 

7, 8, 10, 11 Wnioski:  

(a) różnorodne formy i metody 

kształcenia, w tym w okresie 

pandemii, funkcjonujące na kierunku 

Monitorowanie obszarów wprowadzania 

dobrych praktyk wpływających pozytywnie na 

proces nauki i rozwoju studentów w obszarze 

X   
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efektów uczenia się, w tym  

w szczególności umożliwiają 

przygotowanie do prowadzenia 

działalności naukowej lub udział w tej 

działalności.  

 

Pedagogika umożliwiają studentom 

wdrożenie ich do pracy naukowej,  

(b) istnieją niewielkie potrzeby 

wprowadzenia zmian w programie 

studiów w celu jego udoskonalenia  

(c) monitorowanie wprowadzonych 

zmian wynikających z postulatów 

zgłoszonych w poprzednim Raporcie 

w zakresie: zmian w metodach 

kształcenia orz wprowadzenia zajęć o 

charakterze projektowym 

praktycznych umiejętności wykorzystania 

przyswojonej wiedzy. 

 

 

 
2.4 Jeśli w programie studiów uwzględnione są 

praktyki zawodowe, ich program, 

organizacja i nadzór nad realizacją, dobór 

miejsc odbywania oraz środowisko, w 

którym mają miejsce, w tym infrastruktura, 

a także kompetencje opiekunów 

zapewniają prawidłową realizację praktyk 

oraz osiągnięcie przez studentów efektów 

uczenia się, w szczególności tych, które są 

związane z nabywaniem kompetencji 

badawczych.  

 

8, 10, 11 Wnioski: 

(a) koncepcja praktyk w zakresie czasu 

trwania, programu i miejsca ich 

odbywania) oceniona jest pozytywnie  

(b) na realizację, przebieg oraz 

ukończenie praktyk wpływ miała 

pandemia 

(c) weryfikacja (względnie uzupełnienie) 

działań zmierzających do oceny 

osiągniętych efektów praktyk  

 

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela, umożliwiono koordynatorom 

poszczególnych zakresów uczenia się na 

kierunku pedagogika opracowanie projektu 

edukacyjnego, którego realizacja i zaliczenie 

skutkowałoby zaliczeniem praktyk 

zawodowych studentom drugiego roku studiów 

pierwszego stopnia oraz pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia.   

X   

2.4a Program praktyk zawodowych, organizacja 

i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc 

odbywania oraz środowisko, w którym 

mają miejsce, w tym infrastruktura, a także 

kompetencje opiekunów, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów regulowanych są 

zgodne z regułami i wymaganiami 

zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach 

wykonawczych.  

 

8, 10, 11 j. w.  j. w.  X   

2.5 Organizacja procesu nauczania zapewnia 

efektywne wykorzystanie czasu 

przeznaczonego na nauczanie i uczenie się 

oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia 

się.  

8, 10, 11 Wnioski: 

(a) w okresie pandemii zamknięte zostały 

placówki oferujące odbycie praktyk  

Wprowadzenie obostrzeń i ograniczeń 

związanych z pandemią wpłynęło na 

możliwość realizacji praktyk.  

 

 

X   
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 (b) umożliwiono studentom odbycie 

praktyk w placówkach o zbliżonym 

profilu,  

(c) studenci poszukiwali placówek w 

obrębie swojego miejsca 

zamieszkania   

2.5a Organizacja procesu nauczania i uczenia się 

w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania 

zawodów regulowanych zgodna z regułami 

i wymaganiami w zakresie sposobu 

organizacji kształcenia zawartymi w 

standardach kształcenia określonych w 

rozporządzeniach wykonawczych.  

 

8, 10, 11 j. w. j. w. X   

3 Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie  

3.1 Stosowane są formalnie przyjęte, 

opublikowane, spójne i przejrzyste warunki 

przyjęcia kandydatów na studia, 

umożliwiające właściwy dobór 

kandydatów; spójne i przejrzyste zasady 

progresji studentów i zaliczania 

poszczególnych semestrów i lat studiów,  

w tym dyplomowania, uznawania efektów i 

okresów uczenia się oraz kwalifikacji 

uzyskanych w szkolnictwie wyższym, 

a także potwierdzania efektów uczenia się 

uzyskanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów.  

 

2, 4, 8, 10, 11 Wnioski:  

(a) kierunek utrzymuję popularność 

wśród maturzystów, co przekłada się 

na zwiększająca się liczbę studentów 

na pierwszym roku, 

(b) kierunek znajduje się w czołówce 

kierunków oferowanych przez 

SGGW 

 

 

 

(a) pandemia oraz wprowadzone 

obostrzenia wpłynęły na promocję 

kierunku,  

(b) promocja kierunku w oparciu o 

narzędzia Internetowe (strona www), 

(c) poszukiwanie i wdrażanie  sposobów 

promocji kierunku w obliczu 

pandemii i obostrzeń  

 

 

 

 

X   

3.2 System weryfikacji efektów uczenia się 

umożliwia monitorowanie postępów w 

uczeniu się oraz rzetelną i wiarygodną 

ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów 

efektów uczenia się, a stosowane metody 

weryfikacji i oceny są zorientowane na 

studenta, umożliwiają uzyskanie informacji 

zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów 

uczenia się oraz motywują studentów do 

aktywnego udziału w procesie nauczania i 

uczenia się, jak również pozwalają na 

sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów 

7, 8, 10, 11 Wnioski: 

(a) poddano analizie raporty dotyczące 

Weryfikacji Efektów Kształcenia, 

zarówno studiów pierwszego i 

drugiego stopnia prowadzonych w 

systemie stacjonarnym i 

niestacjonarnym  

 

 

(a) zaistniała potrzeba wprowadzenia 

nieznacznych zmian podyktowanych 

stanem pandemii oraz obostrzeniami 

co umożliwiło zarządzenie Rektora nr 

39 Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie z dnia 

15czerwca 2020 roku w sprawie zasad 

weryfikacji osiągania efektów 

uczenia się określonych w programie 

studiów w formie zdalnej, poza 

siedziba Uczelni, z wykorzystaniem 

technologii informatycznych oraz 

X   
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uczenia się, w tym w szczególności 

przygotowania do prowadzenia 

działalności naukowej lub udział w tej 

działalności. 

zarządzenie nr 81 Rektora SGGW w 

Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku 

zmieniające zarządzenie nr 39 Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie z dnia 15czerwca 2020 

roku w sprawie zasad weryfikacji 

osiągania efektów uczenia się 

określonych w programie studiów w 

formie zdalnej, poza siedziba Uczelni, 

z wykorzystaniem technologii 

informatycznych 

  

3.2a Metody weryfikacji efektów uczenia się w 

przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania 

zawodów regulowanych są zgodne  

z regułami i wymaganiami zawartymi  

w standardach kształcenia określonych  

w rozporządzeniach wykonawczych.  

 

7, 8, 10, 11 Wnioski: 

(a) efekty uczenia się odpowiadają 

kwalifikacjom nauczycieli  

(b) wprowadzono Karty Kompetencji  

 

 

Monitorowanie i weryfikowanie postulatów 

zgłoszonych w poprzednim Raporcie.  

 

 

X   

3.3 Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty 

studenckie, dzienniki praktyk (o ile 

praktyki są uwzględnione w programie 

studiów), prace dyplomowe, studenckie 

osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne 

związane z kierunkiem studiów, jak 

również udokumentowana pozycja 

absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza 

edukacja potwierdzają osiągnięcie efektów 

uczenia się.  

 

8, 10, 11, 16, 17 Wnioski: 

(a) prace odpowiadają wymogom 

formalnym i merytorycznym 

obowiązującym na kierunku  

(b) stan pandemii wpłynął nieznacznie na 

relacje i kontakty studentów z 

promotorami 

(c) w kontaktach, o których jest mowa 

powyżej wykorzystywano urządzenia 

oraz aplikacje do komunikacji na 

odległość,  

(d) konieczność monitorowania 

absolwentów oraz ich losów na rynku 

pracy  

 

 

Monitorowanie i weryfikowanie postulatów 

zgłoszonych w poprzednim Raporcie.  

 

 

 

 

 

  

  

X   

4 Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry  

4.1 Kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie 

praktyczne oraz liczba nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia ze studentami zapewniają realizację 

zajęć na wysokim, akademickim poziomie 

6, 7 Wnioski:  

(a) działalność naukowa pracowników 

jest spójna z zakresem prowadzonych 

zajęć,  

(a) monitorowanie realizacji postulatów z 

poprzedniego Raportu,  

(b) motywowanie pracowników do 

dalszego rozwoju naukowego oraz 

wzbogacania treści merytorycznych 

X   
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oraz osiągnięcie przez studentów efektów 

uczenia się.  

 

(b) kompetencje, kwalifikacje i 

doświadczenie praktyczne 

pracowników są na wysokim 

poziomie merytorycznym przez co są 

adekwatne do treści prowadzonych 

przedmiotów,  

(c) wprowadzono Karty Kompetencji. 

 

prowadzonych przez nich 

przedmiotów.  

 

4.1a Kompetencje i doświadczenie oraz 

kwalifikacje nauczycieli akademickich i 

innych osób prowadzących zajęcia ze 

studentami w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów regulowanych są 

zgodne z regułami i wymaganiami 

zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach 

wykonawczych. 

 

6, 7  Wnioski: 

(a) zróżnicowana kadra pracowników 

pod kątem wykształcenia 

kierunkowego oraz zainteresowań 

stanowi wartość dodaną dla kierunku 

i przekazywanej wiedzy studentom,  

(b) monitorowanie i motywowanie 

pracowników do dalszego rozwoju 

naukowego i zdobywania nowych 

doświadczeń praktycznych.  

(a) utrzymanie co najmniej na tym 

samym poziomie zatrudnienia 

wykładowców – praktyków jak w 

poprzednim roku akademickim,  

(b) pokazanie studentom wielu ścieżek 

kariery po kierunku Pedagogika. 

 

 

X   

4.2 Polityka kadrowa zapewnia dobór 

nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia, oparty  

o transparentne zasady i umożliwiający 

prawidłową realizację zajęć, uwzględnia 

systematyczną ocenę kadry prowadzącej 

kształcenie, przeprowadzaną z udziałem 

studentów, której wyniki są 

wykorzystywane w doskonaleniu kadry,  

a także stwarza warunki stymulujące kadrę 

do ustawicznego rozwoju.  

 

6, 7, 8 Wnioski: 

(a) polityka kadrowa odpowiada 

obowiązującym zasadom na 

Wydziale i na Uczelni, 

(b) monitorowanie i motywowanie 

pracowników do podnoszenia 

umiejętności prowadzenia zajęć 

dydaktycznych.  

Wprowadzone obostrzenia oraz pandemia 

uniemożliwiły przeprowadzenie hospitacji 

zajęć.  

 

 

 

 

 

 

 

X   

5 Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie  

5.1 Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, 

biblioteczna i informatyczna, wyposażenie 

techniczne pomieszczeń, środki i pomoce 

dydaktyczne, zasoby biblioteczne, 

informacyjne, edukacyjne oraz aparatura 

badawcza, a także infrastruktura innych 

podmiotów, w których odbywają się zajęcia 

są nowoczesne, umożliwiają prawidłową 

realizację zajęć i osiągnięcie przez 

studentów efektów uczenia się,  

5 Wnioski: 

(a) infrastruktura naukowa, dydaktyczna, 

biblioteczna, informatyczna, socjalna 

odpowiada wysokim kryteriom 

jakościowym 

(b) pandemia oraz wprowadzone 

obostrzenia uniemożliwiły 

korzystanie w pełni z infrastruktury 

Wydziału orz Uczelni.  

 

(a) monitorowanie realizacji postulatów z 

poprzedniego Raportu, 

(b) rozwój i wykorzystanie platform 

Internetowych w celu sprawniejszego 

prowadzenia zajęć w formie zdalnej.  

  

X   
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w tym przygotowanie do prowadzenia 

działalności naukowej lub udział w tej 

działalności. Pomieszczenia są 

dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością, w sposób 

zapewniający tym osobom pełny udział  

w kształceniu i prowadzeniu działalności 

naukowej.  

 

5.1a Infrastruktura dydaktyczna i naukowa 

uczelni, a także infrastruktura innych 

podmiotów, w których odbywają się zajęcia 

w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania 

zawodów regulowanych są zgodne z 

regułami i wymaganiami zawartymi w 

standardach kształcenia określonych w 

rozporządzeniach wykonawczych. 

 

 nie dotyczy nie dotyczy    

5.2 Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, 

biblioteczna i informatyczna, wyposażenie 

techniczne pomieszczeń, środki i pomoce 

dydaktyczne, zasoby biblioteczne, 

informacyjne, edukacyjne oraz aparatura 

badawcza podlegają systematycznym 

przeglądom, w których uczestniczą 

studenci, a wyniki tych przeglądów są 

wykorzystywane w działaniach 

doskonalących.  

 

5 Wnioski: 

(a) infrastruktura  w analizowanym 

zakresie odpowiada wymogom 

jakości kształcenia i stanowi istotny 

element procesu uczenia się 

studentów, 

(b) wprowadzone obostrzenia w związku 

z pandemią oraz zdalne nauczanie 

ograniczyły do minimum możliwość 

korzystania z infrastruktury Wydziału 

(Uczelni). 

(a) Biblioteka Głowna rozpoczęła 

przenoszenie  zbiorów bibliotecznych do 

przestrzeni internetowej celem 

umożliwienia studentom korzystania z 

zasobów monograficznych,   

(b) monitorowanie realizacji postulatów z 

poprzedniego Raportu.  

 

X   

6 Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku  

6.1 Prowadzona jest współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, w tym  

z pracodawcami, w konstruowaniu 

programu studiów, jego realizacji oraz 

doskonaleniu.  

 

17 Wnioski: 

(a) wprowadzone obostrzenia utrudniły 

w sposób znaczący współpracę z 

otoczeniem społeczno-

gospodarczym,  

(b) utrzymane zostały dotychczasowe 

kontakty i relacje z przedsiębiorcami 

oraz instytucjami. 

 

 

  

Monitorowanie realizacji postulatów z 

poprzedniego Raportu. 
X   
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6.2 Relacje z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym w odniesieniu do 

programu studiów i wpływ tego otoczenia 

na program i jego realizację podlegają 

systematycznym ocenom, z udziałem 

studentów, a wyniki tych ocen są 

wykorzystywane w działaniach 

doskonalących.  

 

8, 17 Wnioski:  

(a) wysoko oceniono kompetencje i 

kwalifikacje studentów,  

(b) wprowadzone obostrzenia oraz stan 

pandemii uniemożliwił rozwinięcie 

współpracy z otoczeniem społeczno – 

gospodarczym jak w roku 

poprzednim. 

Wprowadzone obostrzenia i pandemia 

ograniczyła i częściowo wstrzymała 

współpracę z otoczeniem społeczno – 

gospodarczym. 

X   

7 Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku  

7.1 Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia 

stworzono warunki sprzyjające 

umiędzynarodowieniu kształcenia na 

kierunku tj. nauczycieli akademickich 

przygotowuje się do nauczania,  

a studentów do uczenia się w językach 

obcych. Wspierana jest międzynarodowa 

mobilność studentów i nauczycieli 

akademickich. Przygotowano także ofertę 

kształcenia w językach obcych, co skutkuje 

systematycznym podnoszeniem stopnia 

umiędzynarodowienia i wymiany 

studentów i kadry. 

8, 10, 18 Wnioski: 

(a) wprowadzenie obostrzeń oraz stan 

pandemii, jak również niejasne 

przepisy dotyczące realizacji pobytów 

profesorów wizytujących w SGGW 

wpłynęły na poziom 

umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia, co skutkowało m. in. 

odwołaniem przyjazdu profesorów 

wizytujących w semestrze letnim 

2019/2020,  

(b) zasadne jest rozważenie zmian w 

zakresie nauczania przedmiotów w 

języku angielskim.  

 

 

(a) wprowadzone obostrzenia oraz stan 

pandemii uniemożliwiły realizację 

wszystkich przedsięwzięć 

związanych z wykładami 

prowadzonymi przez profesorów 

wizytujących,   

(b) monitorowanie realizacji postulatów z 

poprzedniego Raportu,  

 

X   

7.2 Umiędzynarodowienie kształcenia podlega 

systematycznym ocenom we współudziale 

ze studentami, a wyniki tych ocen są 

wykorzystywane w działaniach 

doskonalących.  

 

8, 10, 18 Wnioski: 

(a) wprowadzenie obostrzeń oraz stan 

pandemii wpłynęły na poziom 

umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia. 

 

(a) wprowadzenie obostrzeń oraz stan 

pandemii uniemożliwiły realizację 

wszystkich zamierzeń w zakresie 

umiędzynarodowienia kształcenia,   

(b) zintensyfikowanie promowania 

programu ERASMUS wśród 

studentów i pracowników. 

X   

8 Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia  

8.1 Wszechstronne wsparcie studentów  

w procesie uczenia się jest adekwatne do 

efektów uczenia się, uwzględnia 

zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja 

rozwojowi naukowemu, społecznemu  

7, 8, 10, 15 Wnioski: 

(a) wprowadzenie obostrzeń oraz stan 

pandemii wpłynęły na poziom 

realizacji przedmiotowego kryterium,  

(a) monitorowanie i weryfikowanie 

postulatów zgłoszonych w 

poprzednim Raporcie  

X   
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i zawodowemu studentów poprzez 

zapewnienie dostępności nauczycieli 

akademickich, pomoc w procesie uczenia 

się i osiąganiu efektów uczenia się oraz  

w przygotowaniu do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej 

działalności, motywuje studentów do 

osiągania bardzo dobrych wyników uczenia 

się. W rozwoju wspierają studentów 

pracownicy administracyjni, którzy starają 

się profesjonalnie rozwiązywać ich bieżące 

sprawy.  

 

(b) przedmiotowe kryterium było 

realizowane w zakresie i w sposób 

wynikający z sytuacji związanej ze 

zdalnym nauczaniem i kontaktem 

wykładowców ze studentami za 

pomocą aplikacji i urządzeń do 

komunikacji na odległość.  

 

 

 

(b) badanie potrzeb utworzenia nowych 

kół naukowych odpowiadających 

zainteresowaniom studentów, 

(c) organizowanie spotkań naukowych, 

konferencji, warsztatów, szkoleń w 

formie online. 

 

 

8.2 Wsparcie studentów w procesie uczenia się 

podlega systematycznym przeglądom, w 

których uczestniczą studenci, a wyniki tych 

przeglądów wykorzystuje się 

 w działaniach doskonalących.  

 

7, 8, 10, 15 Wnioski: 

(a) okres pandemii i wprowadzonych 

obostrzeń wpłynął na możliwość 

oceny przedmiotowego kryterium,  

(b) pomimo szeregu ograniczeń studenci 

otrzymywali wsparcie od nauczycieli 

akademickich przy wykorzystaniu 

szeregu narzędzi Internetowych. 

 

 

(a) monitorowanie i weryfikowanie 

postulatów zgłoszonych w 

poprzednim Raporcie  

 

 

 

X   

9 Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach  

9.1 Zapewniono publiczny dostęp do aktualnej, 

kompleksowej, zrozumiałej  

i zgodnej z potrzebami różnych grup 

odbiorców informacji o programie studiów 

i realizacji procesu nauczania i uczenia się 

na kierunku oraz o przyznawanych 

kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na 

studia i możliwościach dalszego 

kształcenia, a także o zatrudnieniu 

absolwentów.  

 

19 Wnioski: 

(a) okres pandemii i wprowadzonych 

obostrzeń wpłynął na możliwość 

oceny przedmiotowego kryterium,  

(b) rozszerzenie działalności w ramach 

omawianego kryterium w przestrzeni 

Internetowej ukierunkowanej na 

popularyzację informacji m. in. o 

kierunku, programie, warunkach 

rekrutacji. 

(a) monitorowanie wprowadzonych 

zmian w zakresie wykorzystywania 

mediów społecznościowych,   

(b) zamieszczanie w Internecie 

informacji z życia Wydziału, 

informacji o wydarzeniach 

naukowych oraz potrzebnych 

studentom w związku z pandemią i 

obostrzeniami, 

(c) kontynuowanie dobrych praktyk w 

zakresie udostępnienia studentom 

mediów społecznościowych. 

X   

9.2 Zakres przedmiotowy i jakość informacji o 

studiach podlegają systematycznym 

ocenom, w których uczestniczą studenci i 

19, 20 Wnioski:  X   
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inni odbiorcy informacji, a wyniki tych 

ocen są wykorzystywane w działaniach 

doskonalących.  

 

(a) umieszczenie na stronach 

internetowych pełnych programów 

studiów,  

(b) konieczność dalszego 

dostosowywania struktury strony 

internetowej do zmian wywołanych 

nową strukturą Wydziału.  

 

 

(a) monitorowanie i weryfikowanie 

postulatów zgłoszonych w 

poprzednim Raporcie,  

(b) prowadzenie polityki informacyjnej 

wobec studentów pierwszego roku w 

szczególności na temat infrastruktury 

Internetowej i dostępnych aplikacji.  

 

 

10 Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów  

10.1 Stosuje się formalnie przyjęte zasady 

projektowania, zatwierdzania i zmiany 

programu studiów. Prowadzane są również 

jego systematyczne oceny, oparte na 

wynikach analiz wiarygodnych danych  

i informacji – z udziałem wewnętrznych  

i zewnętrznych interesariuszy oraz 

studentów – mające na celu doskonalenie 

jakości kształcenia.  

 

20 Wnioski: 

(a) monitorowanie potrzeb 

dostosowywania programów studiów 

i treści przedmiotów do wymogów 

rynku pracy oraz otoczenia społeczno 

– gospodarczego,  

(b) podjęcie działań w kierunku 

większego angażowania się 

studentów w wypełnianie ankiet 

przeprowadzanych w trakcie roku 

akademickiego. 

 

Monitorowanie i weryfikowanie postulatów 

zgłoszonych w poprzednim Raporcie. 

 

 

X   

10.2 Jakość kształcenia na kierunku podlega 

cyklicznym, zewnętrznym ocenom jakości 

kształcenia, których wyniki są dostępne 

publicznie i wykorzystywane  

w doskonaleniu jakości. 

 

20 Wnioski: 

(a) realizacja współpracy w ramach 

omawianego kryterium z 

przedstawicielami innych wydziałów 

SGGW,  

(b) potrzeba wymiany doświadczeń z 

przedstawicielami innych uczelni.  

 

Monitorowanie dobrych praktyk stosowanych 

na uczelniach krajowych i zagranicznych. 

 

X   

 

UWAGI 

W przypadku stwierdzenia niskiej skuteczności zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danych obszarach przewidziano następujące działania: 

 

Inne uwagi: 

Na podstawie konsultacji w ramach otwartych zebrań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zgodnie z obowiązującymi w SGGW przepisami podjęto działania mające na celu 

wprowadzenie procedury procedura WSZiDJK 3.0 

.  


