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Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 
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UL. NOWOURSYNOWSKA 166 
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Nazwa ocenianego kierunku studiów: PEDAGOGIKA 

1. Poziom/y studiów: STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA   

2. Forma/y studiów: STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek PEDAGOGIKA (100%) 

 

Efekty uczenia się zakładane dla kierunku Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki          
      
z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 
 

Uniwersalne charakterystyki poziomu 6 w PRK oraz 
charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 6 PRK 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów  

 

   WIEDZA – absolwent studiów I stopnia ZNA I ROZUMIE 

P
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w zaawansowanym stopniu - 
fakty, teorie, metody oraz złożone 
zależności między nimi  

różnorodne, złożone 
uwarunkowania prowadzonej 
działalności 
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w zaawansowanym stopniu - 
wybrane fakty, obiekty i zjawiska 
oraz dotyczące ich metody i teorie 

W01 

terminologię używaną w pedagogice, jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych 
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wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące 
podstawową wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących 
podstawy teoretyczne oraz 
wybrane zagadnienia z zakresu 
wiedzy szczegółowej - właściwe 
dla programu studiów 

W02 
miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi 
dyscyplinami naukowymi  

W08 procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłócenia 

W12 
zagadnienia związane z projektowaniem i prowadzeniem badań w pedagogice, a w szczególności 
problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze; podstawowe tradycje paradygmatyczne 
badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody 

W13 subdyscypliny pedagogiki, obejmujące terminologię, teorię i metodykę 

W14 

 

zagadnienia związane ze strukturą i funkcjami systemu edukacji; celami, podstawami prawnymi, 
organizacją i funkcjonowaniem różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych 

W15 
zagadnienia związane z uczestnikami działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 
kulturalnej i pomocowej 

W16 
zagadnienia związane z metodyką wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w 
różnych obszarach działalności pedagogicznej 

W17 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w instytucjach edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych 

W18 zagadnienia związane z projektowaniem ścieżki własnego rozwoju 

W19 zasady i normy etyczne 
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fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji  

 

podstawowe ekonomiczne, 
prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej 
z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z 

W03 
filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy 
wychowania i kształcenia 

W04 
wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne, stanowiące teoretyczne 
podstawy działalności pedagogicznej 

W05 
rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 
społecznym 

W06 rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości 

W07 różne rodzaje struktur społecznych i instytucje życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje 
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zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego  

 

podstawowe zasady tworzenia i 
rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

 

 

 

W09 
teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodne uwarunkowania tych 
procesów 

W10 różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące 

W11 

najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i 
kulturowe uwarunkowania 

 

  UMIEJĘTNOŚCI – absolwent studiów I stopnia POTRAFI 
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innowacyjnie wykonywać zadania 
oraz rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy w zmiennych 
i nie w pełni przewidywalnych 
warunkach  

 

samodzielnie planować własne 
uczenie się przez całe życie 

 

komunikować się z otoczeniem, 
uzasadniać swoje stanowisko 
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wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy 
oraz wykonywać zadania w 

U01 
dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

U02 
wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań 
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warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez: 

— właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji, 

— dobór oraz stosowanie 
właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych 

 

wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać 
problemy  

 

 

 

 

U03 
posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 
odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

U05 
analizować przykłady badań oraz konstruować i prowadzić proste badania pedagogiczne; opracować 
i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT), sformułować wnioski oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań 

U09 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 
różnymi sferami działalności pedagogicznej 

U10 
posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania 
strategii działań pedagogicznych; generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i 
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań 

U12 

 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować 
dylematy etyczne; przewidywać skutki konkretnych działań pedagogicznych 
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komunikować się z otoczeniem z 
użyciem specjalistycznej 
terminologii 

 

brać udział w debacie - 
przedstawiać i oceniać różne 
opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich 

U04 
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych 
źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

U06 
w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z 
dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

U07 
używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza 
grona specjalistów; ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 
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posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

U08 

prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów 
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planować i organizować pracę 
indywidualną oraz w zespole  

 

 

współdziałać z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych (także o 
charakterze interdyscyplinarnym) 

U11 

animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich 
samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe 
życie 

U13 

pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 
podejmowaniem działań profesjonalnych 
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samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie się 
przez całe życie 

U14 

dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w 
przyszłym działaniu 
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KOMPETENCJE – absolwent studiów I stopnia JEST GOTÓW DO 
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kultywowania i upowszechniania 
wzorów właściwego 
postępowania w środowisku pracy 
i poza nim  

 

samodzielnego podejmowania 
decyzji, krytycznej oceny działań 
własnych, działań zespołów, 
którymi kieruje i organizacji, w 
których uczestniczy, przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki tych 
działań 
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krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy i odbieranych treści 

 

uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 

K01 

 

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 
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poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem 
problemu 

 

 

K02 

docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w 
środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych 
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wypełniania zobowiązań 
społecznych, współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska 
społecznego 

 

inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego 

 

myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

 

 

 

 

K03 

podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym z przekonaniem o ich sensie, 
wartości i potrzebie; do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazywania aktywności, 
podejmowania trudu i odznaczania się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki 

K07 
aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania 
pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 
danej dziedzinie 

K08 

odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań 
pedagogicznych 
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odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym: 

— przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i wymagania tego od 
innych, 

— dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu 

K040 
zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

K05 
dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i 
cudzą pracą, poszukiwania optymalnych rozwiązań, postępowania zgodnie z zasadami etyki 

K06 
prowadzenia badaniach naukowych ze świadomością istnienia ich etycznego wymiaru 



   

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 9 

 

 

Efekty uczenia się zakładane dla kierunku Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki 
                 

z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 

 

Uniwersalne charakterystyki poziomu 7 w PRK oraz 
charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 7 PRK 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów  

 

   WIEDZA – absolwent studiów II stopnia ZNA I ROZUMIE 
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w pogłębiony sposób wybrane 
fakty, teorie, metody oraz złożone 
zależności między nimi, także w 
powiązaniu z innymi dziedzinami  
 
różnorodne, złożone 
uwarunkowania i aksjologiczny 
kontekst prowadzonej działalności 
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w pogłębionym stopniu - wybrane 
fakty, obiekty i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących 
podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą 
kluczowe zagadnienia oraz 

W01 

terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie 
rozszerzonym 
 
 

W02 
źródła i miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z 
innymi dyscyplinami nauk na poziomie rozszerzonym i pogłębionym 

W04 

specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, strategie 
i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; mapę stanowisk i podejść 
metodologicznych; postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) na 
poziomie pogłębionym i uporządkowanym 

W05 
subdyscypliny i specjalizacje pedagogiki, obejmujące terminologię, teorię i metodykę na poziomie 
pogłębionym i uporządkowanym 
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wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla 
programu studiów 
 
główne tendencje rozwojowe 
dyscyplin naukowych lub 
artystycznych, do których jest 
przyporządkowany kierunek 
studiów - w przypadku studiów o 
profilu ogólnoakademickim 

W06 
rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 
społecznym na poziomie pogłębionym 

W10 
cele, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych na poziomie uporządkowanym i pogłębionym w 
wybranych zakresach 

W12 
 

teorię wychowania, uczenia się i nauczania oraz inne procesy edukacyjne na poziomie 
uporządkowanym 

W13 
różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i zachodzące w nich procesy na poziomie pogłębionym 
i uporządkowanym 

W14 
strukturę i funkcje systemu edukacji oraz wybrane systemy edukacyjne innych krajów w sposób 
uporządkowany 
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fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji  
 
ekonomiczne, prawne, etyczne i 
inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów, w 
tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego  
 
podstawowe zasady tworzenia i 
rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 
 
 
 
 

W03 
współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej nurty i systemy pedagogiczne oraz ich historyczne i 
kulturowe uwarunkowania w sposób pogłębiony i uporządkowany 

W07 
rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów 
edukacyjnych na poziomie pogłębionym 

W08 
różne rodzaje struktur społecznych i instytucje życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje 
istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na poziomie rozszerzonym 

W09 kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych w sposób uporządkowany 

W11 
biologiczne, psychologiczne, społeczne, filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę 
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii na poziomie 
pogłębionym i rozszerzonym 

W15 
uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i 
terapeutycznej, pogłębiony w wybranych zakresach w sposób uporządkowany 

W16 

zasady i normy etyczne oraz etykę zawodową w sposób uporządkowany 

 

  UMIEJĘTNOŚCI – absolwent studiów II stopnia POTRAFI 
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wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać 
problemy, z wykorzystaniem 
nowej wiedzy, także z innych 
dziedzin  
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samodzielnie planować własne 
uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym 
zakresie  
 
komunikować się ze 
zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska 
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wykorzystywać posiadaną wiedzę  
- formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy 
oraz innowacyjnie wykonywać 
zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 
— właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji 
tych informacji, 
— dobór oraz stosowanie 
właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 
— przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i 
narzędzi 
 
formułować i testować hipotezy 
związane z prostymi problemami 
badawczymi - w przypadku 
studiów o profilu 
ogólnoakademickim 

U01 
obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, 
przy użyciu różnych źródeł oraz interpretować je z punktu widzenia problemów edukacyjnych w 
sposób pogłębiony 

U02 

wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią 
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozować i projektować działania 
praktyczne na poziomie rozszerzonym 

U06 

rozróżnić orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułować problemy badawcze, 
dobierać adekwatne metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze; opracowywać, 
prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w 
obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki 

U07 
obserwować, diagnozować, racjonalnie ocenić złożone sytuacje edukacyjne oraz analizować motywy 
i wzory ludzkich zachowań w sposób pogłębiony 

U08 
sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych 
działań praktycznych 

U09 

generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg 
ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 
praktycznych 

U10 

wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, dobierać 
środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych 
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 komunikować się na tematy 

specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców 
 
prowadzić debatę 
 
posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczną 
terminologią 

U03 
sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 
w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych 

U04 

w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, konstruować 
rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych 
z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych 
dyscyplin naukowych 

U05 

w sposób pogłębiony prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierać je rozbudowaną 
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, 
kierując się przy tym zasadami etycznymi 
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kierować pracą zespołu 
 
współdziałać z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych i 
podejmować wiodącą rolę w 
zespołach 

U12 

pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele i działania; przyjąć rolę lidera w 
zespole 

P
7

S_
U

U
 

U
cz

en
ie

 
si

ę/
p

la
n

o
w

a
n

ie
 

w
ła

sn
eg

o
 

ro
zw

o
ju

 
i 

ro
zw

o
ju

 

in
n

yc
h

 o
só

b
 

samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie się 
przez całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie 
 
 
 
 
 
 
 

U11 

twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-
wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do 
działań na rzecz uczenia się przez całe życie 
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KOMPETENCJE – absolwent studiów II stopnia JEST GOTÓW DO 
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tworzenia i rozwijania wzorów 
właściwego postępowania w 
środowisku pracy i życia  
 
podejmowania inicjatyw, 
krytycznej oceny siebie oraz 
zespołów i organizacji, w których 
uczestniczy  
 
przewodzenia grupie i ponoszenia 
odpowiedzialności za nią  
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krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy i odbieranych treści 
 
uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w 

K01 
pogłębiania świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego 
rozwoju osobistego i zawodowego 
 

K03 

doceniania znaczenia nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w 
środowiskach społecznych, pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej 
dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga 
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przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem 
problemu 

K04 

utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, 
odznaczania się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i 
realizowaniu działań pedagogicznych 
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wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego 
 
inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego 
 
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 
 

K07 
bycia wrażliwym na problemy edukacyjne, komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z 
osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 
organizacjach realizujących działania pedagogiczne 

K08 

ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i 
świata 
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 odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 
— rozwijania dorobku zawodu, 
— podtrzymywania etosu zawodu, 
— przestrzegania i rozwijania 
zasad etyki zawodowej oraz 
działania na rzecz przestrzegania 
tych zasad 

K02 

podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i 
odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażowania się we współpracę 

K05 

zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzegania i 
formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą; 
poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 
pedagogicznych 
 

K06 

odznaczania się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 
prowadzone działania oraz ich skutki, bycia odpowiedzialnym wobec ludzi, dla których dobra stara 
się działać, wyrażania takiej postawy w środowisku specjalistów i pośrednio modelowania takiego 
podejścia wśród innych 

 



   

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Agnieszka Pawluk-Skrzypek  dr/adiunkt/Prodziekan WSIP 

Monika Jurewicz  dr/adiunkt/Kierownik Katedry Pedagogiki 

Marta Dobrzyniak  
dr/adiunkt/Koordynator kształcenia w zakresie Edukacja 
Ustawiczna i zarządzanie w oświacie 

Dorota Janułajtys  
dr/asystent/Koordynator kształcenia w zakresie Pedagogika 
szkolna 

Michał Dziedzic  dr/adiunkt/Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia 

Karol Chrobak  
dr hab./adiunkt/ Koordynator ds. Współpracy 
Międzynarodowej 

Daria Murawska  dr/adiunkt/ Koordynator ds. promocji 

Marta Makowska  
dr/adiunkt/ Koordynator ds. współpracy z otoczeniem 
gospodarczym 

Wojciech Połeć  dr/adiunkt/ Koordynator ds. współpracy z Biblioteką Główną 

Karina Szafrańska  dr/adiunkt/ Pracownik badawczo-dydaktyczny  

Paweł Pasieka  dr/adiunkt/ Pracownik badawczo-dydaktyczny 

Ewa Małachowska  mgr/asystent/ Pracownik badawczo-dydaktyczny 
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Prezentacja uczelni  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie jest najstarszą akademicką uczelnią 
rolniczą w Polsce. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego 
w Marymoncie. Obecnie SGGW w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym. 
Większość infrastruktury dydaktycznej i administracyjnej, domy akademickie, Hotel SGGW, Biblioteka 
Główna oraz obiekty sportowe mieszczą się na nowoczesnym kampusie o łącznej powierzchni około 
70 ha. Uczelnia oferuje 40 kierunków studiów: od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, 
kierunki społeczne, w tym ekonomiczne. SGGW kształci blisko 16 tys. studentów na studiach 
stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz w ramach międzynarodowej 
wymiany studentów. W SGGW pracuje ok. 2500 pracowników, w tym ok. 1300 nauczycieli 
akademickich. Od 1 października 2019 r. w SGGW funkcjonuje 14 Wydziałów oraz 16 Instytutów. 

Nauki pedagogiczne w strukturach SGGW mają swoją długą tradycję sięgającą końca lat ‘40, kiedy to 
w SGGW utworzono Studium Pedagogiczne, którego celem było kształcenie nowych kadr 
nauczycielskich dla potrzeb szkół rolniczych i ogrodniczych typu zawodowego oraz technicznego. 
Kolejnym etapem było utworzenie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Katedry Nauk 
Humanistycznych. W 2006 r. rozpoczął działalność Wydział Nauk Humanistycznych, który w roku 2013 
został przemianowany na Wydział Nauk Społecznych. 1 października 2019 r. nazwa ta została 
zmieniona na: Wydział Socjologii i Pedagogiki. Zmiana ta została uwarunkowana wprowadzaniem w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nowego Statutu dostosowującego strukturę 
organizacyjną Uczelni do regulacji wynikających z Ustawy 2.0. Zgodnie z nowymi zapisami w Statucie 
Szkoły, rolą Wydziałów jest prowadzenie kształcenia studentów na różnych kierunkach studiów, na 
studiach podyplomowych i w innych formach nauczania. Instytuty z kolei stały się głównym typem 
jednostek organizacyjnych o charakterze naukowo-badawczym. Pracownicy zatrudnieni są w 
Instytutach, zadania dydaktyczne zaś realizują na zlecenie poszczególnych Wydziałów.  

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki – zgodnie ze Statutem SGGW w Warszawie z dn. 1.10.2019, 
Dział XI, §116, pkt. 1-2 – działa jako Instytut Interdyscyplinarny obejmujący dyscypliny: nauki 
socjologiczne oraz pedagogika. W związku z tym w Instytucie działa jedna Rada Instytutu, w której 
zasiadają przedstawiciele obu dyscyplin. 

Wydziałem Socjologii i Pedagogiki kieruje Dziekan i Prodziekan. Podmiotem opiniodawczo-doradczym 
Dziekana są działające przy Wydziale Rady Programowe kierunków studiów przyporządkowane do 
danej dyscypliny. Działalnością naukowo-badawczą Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki kieruje 
Dyrektor i z-ca Dyrektora. Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki składa się z dwóch Katedr: 
Katedry Socjologii oraz Katedry Pedagogiki, które realizują badania naukowe oraz prowadzą działalność 
dydaktyczną i upowszechnieniową.  

Na Wydziale Socjologii i Pedagogiki na studiach I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 
oferowane są dwa kierunki studiów: Pedagogika i Socjologia. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

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

1. powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy 
uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych wobec 
kandydatów, oferowanych specjalności/specjalizacji, 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika jest ściśle powiązana z misją, wizją i głównymi celami 
strategicznymi Uczelni, tj. służenie rozwojowi intelektualnemu, społecznemu i gospodarczemu 
polskiego społeczeństwa oraz społeczności międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego 
środowiska przyrodniczego. Stawianym celem jest prowadzenie na najwyższym poziomie badań 
naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej, przyczyniających się do zrównoważonego 
rozwoju i minimalizowania negatywnych skutków przyszłych zdarzeń, w tym zmian klimatycznych. 
Podstawą tożsamości i sukcesów naszej Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, 
pracowitość oraz innowacyjność.  

Strategia SGGW w Warszawie 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaHfIWbi7LhJiqVr9am2YPUBzKFdQciB3-
w2Ks8MbNB6EA?e=dCrEqR 

Misją Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie jest prowadzenie na najwyższym poziomie 
kształcenia na kierunkach studiów przyporządkowanych do dyscyplin nauki socjologiczne oraz 
pedagogika w celu wspierania rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturowego i gospodarczego 
absolwentów jako członków społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie 
absolwentów gotowych sprostać wyzwaniom społecznym, kulturowym i ekonomicznym 
współczesnego świata.  

Strategia WSIP 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUnPVXtfIl5Aq-
Es6TohmT0BmwTbyVnXOWNtvh_UMR2p6Q?e=SWeggB 

Przyjęta na kierunku Pedagogika koncepcja kształcenia odpowiada celom określonym w strategii 
Wydziału Socjologii i Pedagogiki oraz przyjętej polityce jakości kształcenia, uwzględnia postęp w 
dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych, jest zorientowana na potrzeby otoczenia, w tym w 
szczególności rynku pracy dla pedagogów a także bierze pod uwagę wzorce i doświadczenia krajowe 
i/lub międzynarodowe. W przyjętej koncepcji kształcenia człowiek jest najwyższą wartością i 
największym bogactwem.  

Kierunek studiów Pedagogika sklasyfikowany jest w dziedzinie nauk społecznych. Przedmiot badań 
pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako 
nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie 
wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów 
instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Kierunek ma 
charakter interdyscyplinarny.  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaHfIWbi7LhJiqVr9am2YPUBzKFdQciB3-w2Ks8MbNB6EA?e=dCrEqR
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaHfIWbi7LhJiqVr9am2YPUBzKFdQciB3-w2Ks8MbNB6EA?e=dCrEqR
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaHfIWbi7LhJiqVr9am2YPUBzKFdQciB3-w2Ks8MbNB6EA?e=dCrEqR
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUnPVXtfIl5Aq-Es6TohmT0BmwTbyVnXOWNtvh_UMR2p6Q?e=SWeggB
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUnPVXtfIl5Aq-Es6TohmT0BmwTbyVnXOWNtvh_UMR2p6Q?e=SWeggB
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Celem kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki jest: edukacja i wychowanie młodzieży 
akademickiej aktywnej, ciekawej świata, pełnej zainteresowań i pasji, z poczuciem własnej wartości 
oraz sprawczości swoich działań. Młodzieży tolerancyjnej, uczciwej, o otwartym światopoglądzie, 
charakteryzującej się rzetelnością naukową i szacunkiem dla wszystkich ludzi.  Podejmowane przez 
wszystkich członków społeczności akademickiej działania przyczyniają się do rozwijania kultury jakości 
kształcenia poprzez przekazywanie studentom holistycznej, rzetelnej i obiektywnej wiedzy z dyscyplin 
i subdyscyplin z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy 
z zakresu pedagogiki. W programie studiów realizowane są założenia koncepcji uczenia się przez całe 
życie. Kształcenie na kierunku Pedagogika odbywa się na poziomie studiów I i II stopnia. 

Na studiach I stopnia studenci mają możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów kształcenia: 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej.  

Na studiach II stopnia studenci mają możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów kształcenia: 
Pedagogika szkolna lub Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika studia I stopnia 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdrNSkg3wCNNsKCIsj4SfawBJrVmw0MO
V73lr5fwhYB2Jw?e=VZlijJ 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika studia II stopnia 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUuzfl68QmBIpPHa7m3DNJsB-
UcWBByCrKbKWIIekaSopA?e=UWYrCh 

2. związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, w tym z głównymi kierunkami 
działalności naukowej prowadzonej w uczelni w dyscyplinie, do której kierunek jest przyporządkowany 
oraz najważniejszych osiągnięć naukowych uczelni w tym zakresie z ostatnich 5 lat będących wynikiem 
tej działalności (kategoria naukowa, prestiżowe publikacje, granty, nagrody, awanse naukowe), a także 
sposoby wykorzystania wyników działalności naukowej w opracowaniu i doskonaleniu programu 
studiów, jak również w procesie jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdobywania 
przez studentów kompetencji badawczych i udziału w badaniach, 

Kształcenie akademickie w SGGW w Warszawie, na kierunku Pedagogika jest ściśle powiązane z 
uprawianiem nauki, która jest źródłem wiedzy - jej pomnażaniem i wzbogacaniem. W związku z tym 
dydaktyka akademicka jest zintegrowana z badaniami naukowymi.  

Podstawą do prowadzonych na kierunku Pedagogika zajęć są realizowane przez pracowników Katedry 
Pedagogiki badania, refleksja teoretyczna a także zakres doświadczeń zdobytych w przestrzeni praktyki 
pedagogicznej. 

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Pedagogiki koncentrują się wokół następujących 
tematów badawczych:  

1) Teoretyczne i empiryczne perspektywy pedagogiki;  
2) Uwarunkowania edukacji dzieci i młodzieży; 
3) Społeczno-kulturowe uwarunkowania edukacji dorosłych; 
4) Kulturowe wymiary komunikacji we współczesnym społeczeństwie;  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdrNSkg3wCNNsKCIsj4SfawBJrVmw0MOV73lr5fwhYB2Jw?e=VZlijJ
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdrNSkg3wCNNsKCIsj4SfawBJrVmw0MOV73lr5fwhYB2Jw?e=VZlijJ
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdrNSkg3wCNNsKCIsj4SfawBJrVmw0MOV73lr5fwhYB2Jw?e=VZlijJ
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUuzfl68QmBIpPHa7m3DNJsB-UcWBByCrKbKWIIekaSopA?e=UWYrCh
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUuzfl68QmBIpPHa7m3DNJsB-UcWBByCrKbKWIIekaSopA?e=UWYrCh
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUuzfl68QmBIpPHa7m3DNJsB-UcWBByCrKbKWIIekaSopA?e=UWYrCh
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5) Zachowania ryzykowne i problemy niedostosowania społecznego.    

W ramach pierwszego tematu badawczego podejmowane są przez pracowników Katedry Pedagogiki 
badania dotyczące teoretycznych podstaw pedagogiki, historii myśli pedagogicznej, współczesnych 
teorii pedagogicznych, metodologii nauk pedagogicznych oraz historii szkolnictwa i oświaty polskiej. 
Publikacje pracowników sytuują się w zakresie takich subdyscyplin jak: historia wychowania, 
pedagogika społeczna, systemy i pojęcia pedagogiczne. Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie 
znajdują swoje odzwierciedlenie w prowadzonych przez pracowników Katedry Pedagogiki zajęciach, 
do których zaliczyć można: na studiach I stopnia - Historię myśli pedagogicznej, Systemy oświatowe, 
Teorię wychowania, Pojęcia i systemy pedagogiczne, Filozofię, Etykę, Podstawy dydaktyki, Metody 
badań pedagogicznych, Prawo dla pedagogów. Na studiach II stopnia są to: Ochrona własności 
intelektualnej, Pedagogika ogólna, Współczesne problemy psychologii, Pedagogika porównawcza, 
Problemy współczesnej edukacji.  

W ramach drugiego tematu badawczego pracownicy Katedry Pedagogiki prowadzą badania dotyczące 
uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży oraz sytuacji i problemów związanych z edukacją w 
polskiej szkole w tym dzieci emigrantów. Publikacje pracowników Katedry Pedagogiki sytuują się w 
zakresie takich subdyscyplin jak pedagogika specjalna, pedagogika kultury, logopedia, terapia 
pedagogiczna, psychologia rozwojowa i kliniczna. Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie 
znajdują swoje odzwierciedlenie w prowadzonych przez pracowników Katedry Pedagogiki zajęciach, 
do których zaliczyć można: na studiach I stopnia - Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologię uczenia 
się, Pedagogikę specjalną, Pedagogikę korekcyjną, Diagnostykę pedagogiczną, Metodykę pracy z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
Metodykę pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się matematyki, Metodykę pracy z uczniami z 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, Organizację i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, 
Projektowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, Teoretyczne podstawy Integracji sensorycznej, 
Podstawy diagnozy Integracji sensorycznej, Terapie wspomagające i alternatywne, Terapię przez 
zabawę, Muzykoterapię, Projektowanie zajęć online. Na studiach II stopnia są to: Pedagogika szkolna, 
Metodyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się, Pedagogika młodzieży, Interwencje 
pedagogiczne i mediacje, Problemy współczesnej edukacji. 

Trzeci temat badawczy obejmuje analizy i publikacje z zakresu andragogiki, edukacji ustawicznej, 
pedeutologii, kultury organizacyjnej placówek edukacyjnych dla dorosłych i tutoringu akademickiego. 
Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie znajdują swoje odzwierciedlenie w prowadzonych przez 
pracowników Katedry Pedagogiki zajęciach, do których zaliczyć można: na studiach I stopnia: 
Andragogikę ogólną, Planowanie rozwoju zawodowego pedagoga, Planowanie rozwoju zawodowego 
terapeuty, Pedagogikę czasu wolnego, Pedeutologię, Doradztwo zawodowe. Na studiach II stopnia są 
to: Edukacja ustawiczna, Pedeutologia, Przywództwo edukacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
Metodyka poradnictwa edukacyjnego i zawodowego. 

Prace badawcze związane z czwartym tematem dotyczą szeroko definiowanej komunikacji społecznej: 
komunikacji interpersonalnej i grupowej, komunikacji w rodzinie i placówce edukacyjnej. Temat 
czwarty obejmuje również obszar rozwoju mowy, jej uwarunkowań, zaburzeń mowy, kompetencji 
komunikacyjnych oraz zagadnień bilingwalizmu.  Analizy te sytuują się w takich subdyscyplinach jak: 
pedagogika medialna, logopedia, psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pedagogika 
międzykulturowa. Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie znajdują swoje odzwierciedlenie w 
prowadzonych przez pracowników Katedry Pedagogiki zajęciach, do których zaliczyć można: na 
studiach I stopnia - Wstęp do logopedii, Emisję głosu, Pedagogikę zabawy z metodyką, Komunikowanie 
społeczne, Media w edukacji, Projektowanie zajęć on-line, Komunikację interpersonalną w pracy 
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terapeuty. Na studiach II stopnia są to: Komunikacja interpersonalna w pracy pedagoga, Emisja głosu, 
Komunikacja w organizacji. 

W ramach piątego tematu badawczego pracownicy Katedry Pedagogiki prowadzą rozważania 
dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy i przestępczości oraz 
zajmują się problematyką niedostosowania i wykluczenia społecznego. Refleksje te sytuują się w takich 
subdyscyplinach jak: pedagogika resocjalizacyjna, psychologia rozwojowa, pedagogika specjalna. 
Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie znajdują swoje odzwierciedlenie w prowadzonych przez 
pracowników Katedry Pedagogiki zajęciach, do których zaliczyć można: na studiach I stopnia - 
Pedagogikę resocjalizacyjną, Wybrane zagadnienia z patologii społecznych, Diagnozę pedagogiczną, 
Warsztaty wychowawcze, Konstruowanie programu terapeutycznego, Psychologię kliniczną i 
niedostosowania społecznego, Psychologię zaburzeń rozwojowych. Na studiach II stopnia są to: 
Metodyka pracy pedagoga szkolnego, Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-
wychowawczych, Metodyka współpracy z rodzicami, Interwencje pedagogiczne i mediacje, 
Psychologia rozwoju człowieka, Pedagogika szkolna. 

W działalności Katedry Pedagogiki rozwijanie samodzielności badawczej odbywa się na różnych 
płaszczyznach kształcenia akademickiego. Do nich należy zaliczyć: prowadzenie działalności badawczej 
w ramach prowadzonych zajęć, udział studentów w badaniach Katedry, badania indywidualne w 
ramach seminarium magisterskiego. 

Zakres prowadzonych przez pracowników Katedry Pedagogiki prac badawczych wyznacza również 
ramy przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych. Prace dyplomowe studentów wpisują 
się w kierunki badawcze realizowane w Katedrze Pedagogiki (Zał. nr 2 Cz. I pkt 7). 

Tematyka prac dyplomowych na ocenianym kierunku 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYEBpyXJMYxAj_ow388rLOEBH6P-
JP8SMgZm1L4Mo0LFxQ?e=4VecIC  

Studenci kierunku Pedagogika są włączani do realizacji badań, których wyniki wykorzystują w 
przygotowywanych przez siebie pracach zaliczeniowych i dyplomowych. Opieka naukowa nad 
dyplomantem opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu szerokiej wiedzy i kompetencji 
pracowników, którzy służą studentom pomocą przy rozwiązywaniu problemów badawczych. 
Pracownicy Katedry Pedagogiki włączają studentów studiów I i II stopnia w prowadzoną działalność 
dydaktyczno-badawczą, poprzez umożliwienie im rozwijania zainteresowań naukowych, doskonalenia 
umiejętności w zakresie prowadzenia badań, prezentowania ich wyników oraz współtworzenia 
publikacji. Pracownicy Katedry Pedagogiki pełnią rolę mentorów pobudzających do twórczej, aktywnej 
działalności na rzecz społeczności akademickiej.  

Potwierdzeniem organizowanych/współorganizowanych we współpracy ze studentami kierunku 
Pedagogika przedsięwzięć naukowych są m. in. opublikowane „Arte-bajanie: bajki terapeutyczne” 
napisane przez studentów i wydane pod red. J. Plyski, M. Cywińskiej i T. Zaniewskiej, samodzielnie lub 
wspólnie z nauczycielem akademickim opracowane artykuły studentów opublikowane w: „Nauczyciel-
Uczeń-Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej” pod red. A. Pawluk-Skrzypek i M. Jurewicz (A. Mądra, M. 
Makowska), „Społeczne funkcje Uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian” (M. Łuszczewska) pod 
red. J. Wyleżałek, „Oblicza indywidualności w perspektywie pedagogicznej” pod red. M. Jurewicz (M. 
Bratman, W. Krefta, M. Będkowska), udział i wygłoszenie referatów w zorganizowanych przez prof. T. 
Zaniewską konferencjach studenckich - Moja szkoła – mój nauczyciel (18 kwietnia 2018) oraz Moja 
szkoła, mój mistrz – nauczyciel (19 listopada 2019) z udziałem studentów I r. kierunku Pedagogika. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYEBpyXJMYxAj_ow388rLOEBH6P-JP8SMgZm1L4Mo0LFxQ?e=4VecIC
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYEBpyXJMYxAj_ow388rLOEBH6P-JP8SMgZm1L4Mo0LFxQ?e=4VecIC
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYEBpyXJMYxAj_ow388rLOEBH6P-JP8SMgZm1L4Mo0LFxQ?e=4VecIC
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W latach 2016-2021 zostało opublikowanych 693 prac naukowych pracowników INSiP (35 monografii, 
53 monografie pod redakcją, 288 rozdziałów w monografii, 317 artykułów w czasopismach), w tym 325 
publikacji autorstwa pracowników Katedry Pedagogiki. W analizowanym okresie byli oni 
autorami/współautorami 17 monografii, redaktorami/współredaktorami 31 monografii, 
autorami/współautorami 119 artykułów w recenzowanych czasopismach z listy MNiSW, w tym w 
czasopismach wysokopunktowanych o zasięgu międzynarodowym i krajowym (70–100 pkt.), 
autorami/współautorami 158 rozdziałów w monografiach pod redakcją. Pracownicy Katedry 
Pedagogiki są autorami/współautorami min. 34 artykułów z Impact Factor o zasięgu 
międzynarodowym, indeksowanych w bazie Scopus i Web of Science.  

W ostatniej ewaluacji jednostek naukowych INSIP (dawniej Wydział Nauk Społecznych) otrzymał 
kategorię B, a w 2020 r. SGGW w Warszawie uzyskało uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. W ciągu ostatnich pięciu lat 
nastąpił także wzrost aktywności publikacyjnej pracowników w wysoko punktowanych czasopismach. 

W ostatnich 5 latach pracownicy Katedry Pedagogiki kierowali lub brali udział w projektach 
finansowanych ze środków m.in. UE, MNISW, NCN, NCBIR. Wśród kluczowych projektów znalazły się: 
„Akademia przyszłości” POWR. 03.01.00-00-U141/17-2017-2020, „Metacognitive monitoring of self-
regulated student learning" Narodowa Akademia w Ostrogu - Ukraina, 2018-2020; „Odbudowa rodziny 
i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”, RPO WM 2014-2020. RPMA 09.02.01 -
14-8859/17, 2017-2018; Erasmus Plus „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika 
uniwersytetów ludowych w Europie XXI wieku“, Projekt realizowany przy współpracy z Fundacją 
Rozwoju Edukacji - “Ecological Folk High School in Grzybów” 2014/2017, „Teaching Organic Literacy in 
Grundtvigian Style” - Erasmus+,  2017-2020, “Using DIR/ Floortime program to promote attachment 
behaviours in children with autism”, Minia University, Egypt 2014-2016,  „STEP BY STEP” 
POWR.04.03.00-00-W131/15, 2016-2020; “STRATEGOR", 2019-2020, „Opracowanie narzędzia do 
programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na 
poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” POWR.02.05.00-00-0217/18.  

W INSiP prowadzone są także badania w ramach grantów uczelnianych (Granty dla młodego naukowca 
przyznano w ocenianym okresie czterokrotnie) oraz badania finansowane ze środków statutowych 
(obecnie środków FN).  

Wzajemne powiązania dydaktyki i badań naukowych stanowią płaszczyznę rozwijania samodzielności 
poznawczej studentów - przyszłych pedagogów. 

3. zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, 
rola i znaczenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji 
kształcenia i jej doskonalenia, 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika na studiach I i II stopnia jest efektem dostosowania 
programu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, wniosków z hospitacji zajęć, semestralnej 
analizy osiągniętych efektów uczenia się, systematycznych dyskusji na temat prowadzonych zajęć w 
ramach posiedzeń Rady Programowej (interesariusze wewnętrzni) oraz konsultacji z potencjalnymi 
pracodawcami (interesariusze zewnętrzni) a także monitorowania losów zawodowych absolwentów 
kierunku Pedagogika.  Znaczącą rolę odegrały także rozmowy mniej formalne m. in., rozmowy ze 
studentami w czasie zajęć, indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Korzystano też z pomysłów i 
sugestii studentów, których opinie znajdujące się w systemie oceniania EHMS stały się jednym z 
elementów mających znaczenie dla projektowanego programu. 
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Zachowaniu zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego z 
uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy wewnętrznych służyły także realizowane badania jakości 
kształcenia przeprowadzane przez Koordynatora ds. jakości kształcenia (dawniej Pełnomocnika 
Dziekana ds. jakości kształcenia). Wyniki tych badań były analizowane i omawiane w ramach posiedzeń 
Rady Programowej kierunku (wcześniej na zebraniach Komisji dydaktycznej, Komisji ds. jakości 
kształcenia oraz prezentowane na Radzie Wydziału).  

Niebagatelną rolę przy opracowywaniu koncepcji kształcenia odegrały sukcesywnie prowadzone przez 
pracowników INSiP analizy w zakresie potrzeb współczesnego świata, w tym otoczenia społeczno-
gospodarczego. Widoczne w badaniach dominujące trendy i zjawiska, do których należy zaliczyć: 
starzenie się społeczeństw, przeniesienie wielu funkcji rodziny na rzecz instytucji, stale rosnąca liczba 
dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami a także wzrastające zainteresowanie 
edukacją nieformalną realizowaną w perspektywie całożyciowej – znalazły swoje odzwierciedlenie w 
zaproponowanej koncepcji kształcenia na kierunku Pedagogika w ramach oferowanych zakresów 
kształcenia. 

Analizie zgodności kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy służą również badania losów absolwentów 
realizowane systematycznie każdego roku od roku 2016 na poziomie ogólnouczelnianym 
i wydziałowym przez Koordynatora ds. losów absolwentów (wcześniej Pełnomocnika Dziekana ds. 
losów absolwentów). Analizy wyników badań na temat sukcesów w znalezieniu pracy, a przede 
wszystkim miejsc, w których absolwenci kierunku Pedagogika znajdują zatrudnienie, prezentowane są 
w ramach posiedzeń Rady Programowej (wcześniej Rady Wydziału) i są podstawą planów w zakresie 
doskonalenia jakości kształcenia. Analizy porównawcze wyników z poprzednich lat dają możliwość 
obserwacji tendencji i trendów. 

4. sylwetki absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów, 

Studia na kierunku Pedagogika dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, 
ale również umiejętności praktycznych. Kształcenie na kierunku Pedagogika w SGGW w Warszawie 
realizowane jest na studiach I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwających 3 lata (6 
semestrów) oraz na studiach II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwających 2 lata (4 
semestry). Kształcenie na studiach I stopnia kończy się egzaminem dyplomowym a na studiach II 
stopnia egzaminem dyplomowym z obroną pracy magisterskiej. 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie TERAPIA 
PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - posiada wiedzę pedagogiczną i 
psychologiczną, pozwalającą  na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w zakresie takich zaburzeń jak dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia i dyskalkulia oraz prowadzenie terapii pedagogicznej z wykorzystaniem metod 
tradycyjnych i alternatywnych (m.in. elementów terapii integracji sensorycznej). Ponadto, absolwent 
posiada wiedzę i umiejętności uprawniające do podejmowania czynności zawodowych o charakterze 
diagnostycznym i terapeutycznym dla uczniów oraz wspierających rodziny dzieci w formie zajęć 
specjalistycznych, porad i konsultacji dla rodziców oraz nauczycieli. Absolwent potrafi udzielić 
indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie 
się. W szczególności posiada umiejętności: formułowania indywidualnej, wielostronnej diagnozy 
pedagogicznej, planowania, projektowania i realizowania działań specjalistycznych (korekcyjno-
kompensacyjnych) zgodnych z potrzebami dziecka, rozwijania samodzielności dziecka, budzenia wiary 
w jego własne siły, potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania celów a także oddziaływania 
psychoedukacyjnego na rodzinę dziecka i jego otoczenie.  Absolwent kierunku Pedagogika po 
ukończeniu kształcenia w zakresie - Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej, 
studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego i 
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prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i 
placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w świetlicach 
terapeutycznych. 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną 
pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki i nauczania ‐ uczenia 
się: wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu; posiada umiejętności i kompetencje niezbędne 
do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych; wykazuje umiejętność uczenia się i 
doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 
pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, umiejętnie komunikuje się przy 
użyciu różnych technik zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z 
innymi osobami współdziałającymi w procesie opiekuńczo ‐ wychowawczym oraz specjalistami 
wspierającymi ten proces, charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, 
refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest praktycznie 
przygotowany do realizowania zadań zawodowych (prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych). 
Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza, studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze pedagoga i 
wychowawcy świetlicy, żłobku, klubie dziecięcym, placówkach i instytucjach systemu oświaty (szkoła 
podstawowa) oraz placówkach opiekuńczych. 

Absolwent kierunku Pedagogika po studiach I stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia 
oraz odpowiednich studiów podyplomowych. 

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych, a także 
doskonalenia umiejętności praktycznych.  

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie PEDAGOGIKA SZKOLNA   posiada 
specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do współtworzenia oraz realizacji programu 
wychowawczego szkoły a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; może 
pełnić funkcję koordynatora działań na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia; nieść pomoc dziecku w 
sytuacjach trudnych; posiada kompetencje zawodowe pozwalające na pracę z rodziną ucznia w 
zakresie udzielania pomocy i wspierania w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sytuacje 
szkolne i rówieśnicze; jest przygotowany do koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez 
osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.  Absolwent kierunku Pedagogika po 
ukończeniu kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna, studiów uzupełniających magisterskich jest 
przygotowany do podjęcia pracy w charakterze pedagoga szkolnego w: szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych, placówkach pomocy dziecku i rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych i 
środowiskowych, placówkach opiekuńczych, instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i 
młodzieży, instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny.    

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie EDUKACJA USTAWICZNA I 
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  na kierunku Pedagogika posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z 
zakresu teorii organizacji i zarządzania w oświacie, prawnych podstaw funkcjonowania placówek 
edukacyjnych, tworzenia i realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych, psychologii 
kierowania placówką oświatową, metodyki pracy z osobami dorosłymi i zarządzania zasobami ludzkimi, 
specyfiki przywództwa edukacyjnego, co  pozwoli mu na samodzielne i twórcze zarządzanie 
placówkami oświatowo-wychowawczymi, w tym placówkami edukacji dorosłych oraz na prowadzenie 
zajęć edukacyjnych z osobami dorosłymi.  Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia 
w zakresie Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie, studiów uzupełniających magisterskich jest 
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przygotowany do podjęcia pracy w charakterze edukatora osób dorosłych i/lub osoby zarządzającej 
placówką oświatową, w tym np.: przedszkolem, szkołą podstawową, ponadpodstawową, instytucją 
organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży oraz instytucją prowadzącą działalność na rzecz osób 
dorosłych.  

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do samodzielnej i zespołowej realizacji badań 
naukowych a także do podjęcia studiów doktoranckich.  

Sylwetki Absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETQOO8VC_zhAgzwhAn2EekIBSkUXKxDn
dH7FwISlbZ3D8A?e=Eq5od9 

Sylwetki Absolwentów studiów II stopnia na kierunku Pedagogika 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdTnC-
K5GpdFjra7xuEXDdoBjXcShGSwQBOmsTlxFtxRvg?e=TlhgUC 

5. cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe lub międzynarodowe, 

Przyjęta na kierunku Pedagogika koncepcja kształcenia z jednej strony odzwierciedla krytyczne 
podejście do aktualnych praktyk edukacyjnych, z drugiej zaś jest efektem poszukiwania nowych 
rozwiązań. Cechą wyróżniającą koncepcję kształcenia na kierunku Pedagogika jest przyjęte za J. 
Delorsem1 (rozwinięte przez J. Bałachowicz i in.2) założenie wyrażone w Raporcie dla UNESCO, 
Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku o potrzebie reinterpretacji użyteczności 
edukacji.  

W związku z powyższym przyjęta na kierunku Pedagogika koncepcja kształcenia lokuje w centrum 
swojego zainteresowania człowieka rozumiejącego i respektującego ideę zrównoważonego rozwoju, 
wiedzącego, że on i świat stanowią jedno i działającego na rzecz kształtowania środowiska życia i stylu 
życia w zgodzie z wartościami w sposób zrównoważony. Realizacja przyjętych założeń jest możliwa m. 
in. dzięki podjętej współpracy z innymi Wydziałami SGGW, w ramach oferowanych studentom zajęć 
do wyboru. Treści kształcenia proponowanych zajęć znacząco wykraczają poza wiedzę zlokalizowaną 
w ramach dyscypliny Pedagogika a co za tym idzie dają studentom możliwość „wiedzieć więcej, patrzeć 
dalej, rozumieć głębiej, czuć mocniej, działać skuteczniej”. 

Wzorcem, który staramy się zaadoptować na WSiP, jest kształcenie nie tylko formalne, lecz również w 
ramach kół naukowych oraz wykładów otwartych. Na Wydziale działają 4 koła naukowe, w tym 3, które 
pozwalają realizować studentom kierunku Pedagogika ich zainteresowania. Są to: Międzywydziałowe 
Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”, Koło Naukowe Pedagogów oraz Koło 
Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich. Organizowane są także otwarte spotkania cykliczne o 
charakterze naukowym i kulturalnym. Wśród tych inicjatyw (kierowanych również do studentów) 
wymienić należy takie cykle spotkań jak: „Od Pierwszaka do Żaka”, „Szkoła Twórczego Myślenia”, 
„Katedra Edukacji i Kultury Dzieciom”, „Bliscy znani i nieznani”. Podczas takich spotkań studenci mają 
wiele różnych okazji do rozwijania i pogłębiania umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 

1 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a 
Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”, Warszawa 1998, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. 
2 J. Bałachowicz i in., Zrozumieć uczenie się, Warszawa 2017, Wydawnictwo APS. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETQOO8VC_zhAgzwhAn2EekIBSkUXKxDndH7FwISlbZ3D8A?e=Eq5od9
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETQOO8VC_zhAgzwhAn2EekIBSkUXKxDndH7FwISlbZ3D8A?e=Eq5od9
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETQOO8VC_zhAgzwhAn2EekIBSkUXKxDndH7FwISlbZ3D8A?e=Eq5od9
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdTnC-K5GpdFjra7xuEXDdoBjXcShGSwQBOmsTlxFtxRvg?e=TlhgUC
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EdTnC-K5GpdFjra7xuEXDdoBjXcShGSwQBOmsTlxFtxRvg?e=TlhgUC
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Specyfiką naszego Wydziału jest niewielka liczebność zespołu pracowników badawczo-dydaktycznych, 
co sprzyja: budowaniu trwałych, bliskich relacji zarówno pomiędzy pracownikami, jak również w relacji 
student – nauczyciel, tworzeniu niepowtarzalnej atmosfery pracy i nauki oraz kreowaniu przestrzeni 
do zdobywania wykształcenia i rozwoju osobistego. 

6. kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, z ukazaniem ich związku z koncepcją, poziomem oraz 
profilem studiów, a także z dyscypliną, do której kierunek jest przyporządkowany, 

Wprowadzone Uchwałą nr 39 – 2011/2012 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 25.06.2012 r. 
kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika są spójne z efektami uczenia się dla poziomu i 
profilu ogólnoakademickiego, do których kierunek Pedagogika został przyporządkowany zgodnie z 
wytycznymi określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
W roku 2019 programy i stanowiące ich integralną część efekty uczenia się zostały dostosowane do 
Ustawy 2.0.  

Uchwała nr 39 – 2011/2012 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 25.06.2012 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ea1erB63IBBOqBBxXQcLr2wBv5iuBV0Tm-
4hVdVl6LNzfg?e=0GMK9K  

Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się na studiach I stopnia odzwierciedlają wyniki procesu uczenia 
się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w zawodzie pedagoga, m. in. opisują: 

1. wiedzę o filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i 
medycznych podstawach wychowania i kształcenia (W03), o wybranych koncepcjach człowieka - 
filozoficznych, psychologicznych i społecznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności 
pedagogicznej (W04), o najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtach i systemach 
pedagogicznych, ich historycznych i kulturowych uwarunkowaniach (W11), o różnych środowiskach 
wychowawczych i procesach w nich zachodzących (W10), o uczestnikach działalności edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej (W15), o zagadnieniach 
związanych z projektowaniem ścieżki własnego rozwoju (W18); 
2. umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizowania ich powiązań 
z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (U01), wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu 
pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i 
wzorów ludzkich zachowań (U02), posługiwania się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 
interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; generowania rozwiązań 
konkretnych problemów pedagogicznych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz 
przewidywania skutków planowanych działań (U10), animowania pracy nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także 
inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie (U11), dokonania analizy własnych działań 
i wskazania ewentualnych obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu (U14); 
3. kompetencje odnoszące się do gotowości do świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków 
własnego rozwoju i kształcenia (K01), podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym z przekonaniem o ich sensie, wartości i potrzebie; do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i odznaczania się wytrwałością w 
realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki (K03), 
prowadzenia badaniach naukowych ze świadomością istnienia ich etycznego wymiaru (K06). 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ea1erB63IBBOqBBxXQcLr2wBv5iuBV0Tm-4hVdVl6LNzfg?e=0GMK9K
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ea1erB63IBBOqBBxXQcLr2wBv5iuBV0Tm-4hVdVl6LNzfg?e=0GMK9K
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ea1erB63IBBOqBBxXQcLr2wBv5iuBV0Tm-4hVdVl6LNzfg?e=0GMK9K
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Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia koncentrują się na 
pogłębianiu, poszerzaniu i porządkowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w 
zawodzie pedagoga. Kluczowe efekty uczenia się na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia opisują: 

1. wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (główne szkoły, orientacje 
badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; mapę 
stanowisk i podejść metodologicznych; postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 
pedagogice) na poziomie pogłębionym i uporządkowanym (W04), o rozwoju człowieka w cyklu życia 
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na poziomie pogłębionym 
(W06), biologiczne, psychologiczne, społeczne, filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę 
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii na poziomie 
pogłębionym i rozszerzonym (W11), uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębiony w wybranych zakresach w sposób 
uporządkowany (W15); 
2. umiejętności w zakresie obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk 
społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia 
problemów edukacyjnych w sposób pogłębiony (U01), pogłębionego prezentowania własnych 
pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 
(U05), rozróżniania orientacji w metodologii badań pedagogicznych, formułowania problemów 
badawczych, dobierania adekwatnych metod, technik i konstruowania narzędzi badawczych; 
opracowywania, prezentowania i interpretowania wyników badań, wyciągania wniosków, 
wskazywania kierunków dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki (U06), 
generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych i prognozowania 
przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych 
obszarach praktycznych (U09); 
3. kompetencje odnoszące się do gotowości do pogłębiania świadomości poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K01), zachowania się 
w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzegania i formułowania 
problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą; poszukiwania 
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych (K05), 
odznaczania się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 
prowadzone działania oraz ich skutki, bycia odpowiedzialnym wobec ludzi, dla których dobra stara się 
działać, wyrażania takiej postawy w środowisku specjalistów i pośrednio modelowania takiego 
podejścia wśród innych (K06). 

7. spełnienie wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy, 

Na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia na ocenianym kierunku wykorzystano także efekty 
uczenia się opisane w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w 
zakresie, w jakim odnoszą się one do uzyskiwania przez studentów przygotowania pedagogicznego w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575). 

W przypadku kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia) oraz 
kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna a także Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie (studia 
II stopnia) – skorzystano z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
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dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej (studia 
I stopnia) – skorzystano z załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).  

Zajęcia, w ramach których osiągane są efekty opisane w w/w Załącznikach nr 1 i 3 zestawiono w części 
III Raportu Samooceny – Tabela 1. Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania 
zawodu nauczyciela. 

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 

1. dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z wynikami działalności naukowej 
uczelni w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek oraz w zakresie znajomości języków 
obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia 
się oraz dyscypliną, do której kierunek jest przyporządkowany, 

Dobór treści programowych na kierunku Pedagogika jest zgodny z przyjętymi efektami uczenia się oraz 
uwzględnia aktualny stan wiedzy związanej z zakresem ocenianego kierunku. Treści programowe 
zostały odpowiednio dobrane zgodnie ze specyfiką pedagogiki jako nauki społecznej oraz adekwatnie 
do proponowanych studentom zakresów kształcenia. Dodatkowo, zwracano uwagę na obszary i treści 
związane z kierunkami badań naukowych prowadzonych w Instytucie Nauk Socjologicznych i 
Pedagogiki, dlatego też prowadzone przez pracowników INSiP zajęcia powiązano z ich 
zainteresowaniami badawczymi i naukowymi, co znalazło także odzwierciedlenie w podawanej w 
sylabusach literaturze przedmiotu.  

Podstawowe treści z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych służące osiąganiu kluczowych 
kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ujęte zostały w 
ramach zajęć dla wszystkich studentów.  

Studia I stopnia  

Kluczowe kierunkowe efekty w zakresie wiedzy realizowane są w ramach następujących zajęć: 
Filozofia, Psychologia ogólna, Historia myśli pedagogicznej, Socjologia, Biomedyczne podstawy 
rozwoju, Pedagogika społeczna, Pojęcia i systemy pedagogiczne, Teoria wychowania, Pedagogika 
specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Prawo na co dzień; 

Kluczowe kierunkowe efekty w zakresie umiejętności realizowane są w ramach następujących zajęć: 
Psychologia społeczna, Socjologia, Metodyka pracy dydaktycznej, Metodyka pracy wychowawczej, 
Planowanie rozwoju zawodowego; 

Kluczowe kierunkowe efekty w zakresie kompetencji realizowane są w ramach następujących zajęć: 
Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Metody badań pedagogicznych, Biomedyczne 
podstawy rozwoju. 
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Studia II stopnia  

Kluczowe kierunkowe efekty w zakresie wiedzy realizowane są w ramach następujących zajęć: 
Metodologia badań społecznych, Wybrane zagadnienia z patologii społecznych, Problemy 
współczesnej edukacji, Psychologia rozwoju człowieka, Pedagogika porównawcza, Edukacja 
środowiskowa, Emisja głosu, Seminarium magisterskie; 

Kluczowe kierunkowe efekty w zakresie umiejętności realizowane są w ramach następujących zajęć: 
Metodologia badań społecznych, współczesne problemy psychologii, Wybrane zagadnienia z patologii 
społecznych, psychologia rodziny, Dydaktyka ogólna, Seminarium magisterskie; 

Kluczowe kierunkowe efekty w zakresie kompetencji realizowane są w ramach następujących zajęć: 
Ochrona własności intelektualnej, Psychologia uczenia się, Andragogika, Etyka w pracy pedagoga, 
Seminarium magisterskie. 

Studenci mogą rozwijać swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w obowiązkowych 
lektoratach z wybranego języka obcego na studiach I stopnia lub w trakcie obowiązkowych 
Translatoriów na studiach II stopnia. Ponadto, studenci mogą skorzystać z międzynarodowych 
programów wymiany (np. poprzez uczestnictwo w programie Erasmus) i/lub studiów za granicą. W 
ramach Zajęć do wyboru studenci mają możliwość rozwijania zarówno umiejętności językowych, jak i 
komunikacyjnych w bezpośrednim kontakcie z obcojęzycznymi profesorami wizytującymi.  

Należy także wspomnieć, iż oprócz treści związanych z kierunkowymi efektami uczenia się studenci 
realizują także treści bezpośrednio powiązane z wybranymi przez siebie zakresami kształcenia 
(oferowane zakresy kształcenia przedstawiono w pkt. 5 oraz w Sylwetkach absolwenta).   

Tabela zajęć obowiązkowych dla wszystkich studentów studiów I stopnia 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EY9U82KBPK9JtZuPU93lHfIBXHn83At9oU
U2xRkH1SouyQ?e=r0fQfP  

Tabela zajęć obowiązkowych dla wszystkich studentów studiów II stopnia 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ESZ8KE6ZK5hHnxr--
JK5ZScB1yv5CSm8UhhCm9FkJx7H-A?e=OCuB9q 

2. dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod 
z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w tym w 
szczególności umożliwiających przygotowanie studentów do prowadzenia działalności naukowej w 
zakresie dyscypliny, do której kierunek jest przyporządkowany lub udział w tej działalności, stosowanie 
właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak 
również nabycie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego, 

Na kierunku Pedagogika stosowane są różnorodne metody kształcenia. Program studiów dla obu 
poziomów (I stopnia i II stopnia) oraz form (stacjonarnej i niestacjonarnej) zakłada wykorzystanie 
różnorodnych metod służących realizacji zajęć. W realizacji zajęć, takich jak wykład lub ćwiczenia 
stosuje się metody: oparte na słowie, oparte na obserwacji i pomiarze, oparte na działalności 
praktycznej oraz metody aktywizujące. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EY9U82KBPK9JtZuPU93lHfIBXHn83At9oUU2xRkH1SouyQ?e=r0fQfP
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EY9U82KBPK9JtZuPU93lHfIBXHn83At9oUU2xRkH1SouyQ?e=r0fQfP
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EY9U82KBPK9JtZuPU93lHfIBXHn83At9oUU2xRkH1SouyQ?e=r0fQfP
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ESZ8KE6ZK5hHnxr--JK5ZScB1yv5CSm8UhhCm9FkJx7H-A?e=OCuB9q
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ESZ8KE6ZK5hHnxr--JK5ZScB1yv5CSm8UhhCm9FkJx7H-A?e=OCuB9q
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Główną metodę przekazywania wiedzy teoretycznej stanowią wykłady, co pozwala na wszechstronne 
przedstawianie omawianych tematów z uwzględnieniem klasycznych oraz najnowszych koncepcji oraz 
publikacji. Prowadzący prezentują także wyniki badań własnych, implementując w ten sposób do 
dydaktyki wyniki prowadzonych przez siebie badań.   

W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład 
problemowy lub monograficzny - kształtujące efekty przede wszystkim w zakresie wiedzy. Na 
wykładach wykorzystywana jest także metoda dyskusji, techniki informacyjno-komunikacyjne oraz 
prezentacje multimedialne i materiały audiowizualne.  

Zdobytą wiedzę student weryfikuje i utrwala na ćwiczeniach. Celem ćwiczeń, oprócz przekazania 
wiedzy, jest przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji. 
W tym wypadku wykorzystywane są metody aktywizujące i metody problemowe pozwalające na 
osiąganie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Zajęcia prowadzone przy 
użyciu powyższych metod opierają się przede wszystkim na uczeniu się przez działanie i przeżywanie, 
dzięki czemu motywują oraz pobudzają studentów do twórczego myślenia i kreatywnego 
rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie zadań problemowych sprzyja nie tylko samodzielnemu 
dochodzeniu do wiedzy oraz przekształcaniu wiedzy biernej w czynną, lecz także współpracy pomiędzy 
uczestnikami procesu edukacyjnego. 

Na ćwiczeniach prowadzący wykorzystują: 1) pracę z materiałem źródłowym, w tym: pracę z tekstem 
(analiza literatury), studia przypadków, analizy raportów badawczych, analizy projektów, prezentacje 
multimedialne; 2) prace realizowane w grupach obejmujące: dyskusje grupowe, debaty, burze 
mózgów, mapy myśli czy prace projektowe (projekty edukacyjne wraz z przygotowaniem raportów); 
3) gry symulacyjne; 4) uczestnictwo gości zewnętrznych, występujących w roli ekspertów. W ramach 
ćwiczeń prowadzący wykorzystują narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. Kahoot, 
praca w chmurze, WordArt, Graffiti Kreator, Wirtualne biblioteki, Mind maping, Google, MS Teams). 

W ramach zajęć projektowych i warsztatowych wykorzystywane są przede wszystkim metody oparte 
na działalności praktycznej. Kształtują one szereg umiejętności praktycznych, np. pozyskiwanie danych, 
interpretacji uzyskanych wyników badań oraz formułowania wniosków.  

W ramach prowadzonych zajęć kształtowane są także kompetencje społeczne, m.in. w zakresie pracy 
w zespole, zarządzania czasem i komunikacji interpersonalnej. 

Na seminariach kształtowane i doskonalone są umiejętności wystąpień publicznych z wykorzystaniem 
technik autoprezentacji, dyskusji prezentowanych zagadnień, argumentowania i obrony swoich racji 
oraz przygotowywania prac pisemnych. Studenci na forum grupy referują plan i założenia pracy 
dyplomowej oraz kolejne etapy jej realizacji.  

W trakcie kształcenia studenci zdobywają i rozwijają umiejętności językowe poprzez udział w zajęciach 
organizowanych w Studium Języków Obcych SGGW. Studenci studiów I stopnia uzyskują certyfikat 
językowy potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. Na studiach II stopnia realizowane są zajęcia prowadzone w formie 
Translatoriów, których celem jest poszerzenie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez 
wprowadzanie słownictwa specjalistycznego w zakresie pedagogiki na poziomie B2+. Uzyskane w ten 
sposób kompetencje językowe studenci wykorzystują uczestnicząc w wykładach profesorów 
wizytujących z zagranicy, jak również na potrzeby przygotowania pracy dyplomowej, poprzez 
korzystanie ze źródeł obcojęzycznych i pozyskiwanie danych o zasięgu międzynarodowym. 
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Dobór metod kształcenia jest zoptymalizowany z punku widzenia kryterium skutecznej realizacji 
zamierzonych efektów uczenia się. Efekty te, zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności jak i 
kompetencji, realizowane są na każdych zajęciach bez względu na ich formę czy metody pracy ze 
studentami. Poznanie i zrozumienie wiedzy dzięki wykładom i dyskusjom, umiejętność posługiwania 
się źródłami i wypowiadania się w formie ustnej/pisemnej na podstawie ich analizy oraz umiejętność 
zaprojektowania i przeprowadzenia badań, a także umiejętność interpretacji ich wyników wyposażają 
studentów w kompetencje umożliwiające prowadzenie pracy naukowej. Weryfikacja założonych dla 
zajęć efektów uczenia się wskazuje jednocześnie poziom przygotowania studentów do prowadzenia 
działalności naukowej w dyscyplinie pedagogika. 

3. zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość, 

Od roku akademickiego 2021/22 zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość na 
kierunku Pedagogika w całości został podporządkowany wytycznym zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).  

Planowane zajęcia zdalne na studiach I i II stopnia 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUsCBlE_rfNLmYNvxKhOAOMBNTY2jU-
6Aojca41CuY3HJQ?e=OccDwC  

W roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym zajęcia rozpoczęły się w formie stacjonarnej, 
zgodnie z wytycznymi MEiN. Jednak z uwagi na rozwój pandemii SARS COV – 2 w połowie października 
2021 r. Dziekan WSIP podjął decyzję o wdrożeniu kształcenia w formie hybrydowej, tj. zajęcia 
prowadzone były w siedzibie Uczelni a także za pośrednictwem metod i technik kształcenia na 
odległość. Pomimo przyjęcia mieszanego modelu kształcenia, władze WSIP na bieżąco monitorują 
zgodność przyjętych rozwiązań z wytycznymi MEIN oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.  

Podkreślić należy, że zaistniała sytuacja pandemiczna nie wpłynęła w sposób znaczący na realizację 
programu studiów na kierunku Pedagogika. Dostępność szeregu platform internetowych na SGGW, jak 
również kanałów komunikacji elektronicznej oraz dotychczasowe doświadczenia związane z pandemią 
umożliwiają zachowanie ciągłości procesu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone na kierunku Pedagogika 
odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z przyjętym planem.  

Realizacja zajęć odbywa się przede wszystkim za pomocą platformy MS TEAMS dostępnej zarówno dla 
studentów, jak i pracowników Uczelni. Osoby korzystające z ww. platformy mają również możliwość 
korzystania z pełnego pakietu aplikacji dostarczanych przez MICROSOFT, w szczególności z: Power 
point, Share point, One note, Onedrive, które umożliwiają i ułatwiają przygotowywanie materiałów, 
prezentacji i dzielenie się nimi ze studentami. W czasie zajęć studenci mają możliwość zadawania pytań 
lub odpowiadania na pytania prowadzącego na czacie lub poprzez włączenie się do dyskusji za pomocą 
systemu audio i video (mikrofon i kamera). Oprócz tego zarówno wykładowca, jak i studenci mają 
możliwość prezentowania materiałów lub wspólnego edytowania dokumentów, np. notatek, co jest 
cennym uzupełnieniem zajęć oraz pozwala na aktywizację studentów. Uczelnia organizuje cyklicznie 
kursy dla wykładowców oraz studentów z zakresu korzystania z MS TEAMS.  

Studenci kierunku Pedagogika mają możliwość korzystania ze wsparcia w zakresie IT zapewnianego 
przez Uczelnię. 

 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUsCBlE_rfNLmYNvxKhOAOMBNTY2jU-6Aojca41CuY3HJQ?e=OccDwC
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUsCBlE_rfNLmYNvxKhOAOMBNTY2jU-6Aojca41CuY3HJQ?e=OccDwC
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUsCBlE_rfNLmYNvxKhOAOMBNTY2jU-6Aojca41CuY3HJQ?e=OccDwC
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Szczegóły dostępne są na stronie:  

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow 

Każdy student ma uczelniane konto pocztowe w usłudze Microsoft 365 (inaczej Office 365) oraz dostęp 
do szeregu aplikacji online, z których korzystać może za pośrednictwem przeglądarki internetowej z 
każdego miejsca i urządzenia posiadającego dostęp do Internetu.  

Studenci WSIP mają także dostęp do ogólnouczelnianej platformy e-learningowej dostępnej pod 
adresem e.sggw.pl, która jest systematycznie rozwijana od ponad dekady i w ramach której istnieje 
możliwość prowadzenia zajęć e-learningowych w oparciu o system Moodle. W roku 2019 
udostępniono pracownikom i studentom nową platformę https://pd.sggw.edu.pl/Logowanie łączącą 
funkcjonalności e-learningu z możliwością wykorzystania MS Teams, które to oprogramowanie jest 
dostępne dla wszystkich studentów także poza platformą e-learningową. 

Ponadto, SGGW bezpłatnie udostępnia studentom oprogramowanie do celów edukacyjnych: 
Microsoft, AutoCAD, STATISTICA i SPSS. Teren kampusu SGGW objęty jest zasięgiem Ogólnouczelnianej 
Sieci Komputerowej (OSK). Studenci Uczelni mają bezpłatny dostęp do Internetu po podłączeniu do 
OSK, które możliwe jest poprzez: EDUROAM, w domach studenckich i ogólnodostępnych salach 
komputerowych. 

Wszyscy studenci otrzymują Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), która oprócz tego, że jest 
dokumentem potwierdzającym status studenta, pełni funkcje karty bibliotecznej SGGW, karty dostępu 
do sal komputerowych SGGW i Warszawskiej Karty Miejskiej. 

Wirtualny Dziekanat (eHMS) umożliwia studentowi dostęp do jego danych związanych ze studiami w 
SGGW. Pozwala m. in. na przeglądanie własnego programu studiów i sylabusów zajęć, przynależności 
do grup, decyzji Dziekana, podgląd ocen z bieżącego i poprzednich semestrów, stanu zaliczenia 
semestrów oraz uzyskanych średnich.  

Należy podkreślić, że Uczelnia wykupiła również dostęp do tysiąca stu podręczników i dwóch tysięcy 
książek naukowych na platformie IBUK Libra. Zbiór ten jest dostępny dla wykładowców oraz 
studentów. Jest to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek 
naukowych w języku polskim. W IBUK Libra są elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, 
opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Z tych bogatych zasobów można korzystać za 
pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania 
specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne 
są w każdej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ww. zbiorów 
studenci mogą znaleźć na stronie internetowej: https://www.sggw.edu.pl/ksiazki-on-line-dla-
naukowcow-i-studentow/ 

Przedstawione powyżej platformy elektroniczne umożliwiają studentom SGGW, w tym na kierunku 
Pedagogika, na szybki i łatwy kontakt z wykładowcami oraz dostęp do materiałów udostępnionych 
przez prowadzących zajęcia praktycznie 24/7. Wykorzystywane i przyjęte przez SGGW platformy oraz 
metody i techniki kształcenia na odległość umożliwiają w pełni realizację programu na kierunku 
Pedagogika bez wpływu na zakres i jakość kształcenia studentów studiów I i II stopnia w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym.   

 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow
https://pd.sggw.edu.pl/Logowanie
http://han.bg.sggw.pl/han/ibuk-my/https/libra.ibuk.pl/ksiazki-w-moich-bibliotekach
http://han.bg.sggw.pl/han/ibuk-my/https/libra.ibuk.pl/ksiazki-w-moich-bibliotekach
https://www.sggw.edu.pl/ksiazki-on-line-dla-naukowcow-i-studentow/
https://www.sggw.edu.pl/ksiazki-on-line-dla-naukowcow-i-studentow/
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4. dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 
studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwości realizowania 
indywidualnych ścieżek kształcenia, 

SGGW w Warszawie przewiduje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych 
potrzeb studentów. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie studiów Prodziekan może 
zadecydować o indywidualnej organizacji studiów w postaci: Indywidualnego programu studiów lub 
Indywidualnego planu zajęć czy też Spersonalizowanego planu studiów ze względu na zróżnicowane 
sytuacje studentów oraz ich specjalne potrzeby edukacyjne (np. studenci z niepełnosprawnościami, 
wybitnie uzdolnieni, będący rodzicami). Szczegółowo kwestie te ujmuje Regulamin studiów w SGGW 
w § 10-17.  

Regulamin studiów w SGGW w Warszawie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-
studiow/ 

Nauczyciele akademiccy są świadomi specyficznych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, jak 
również dysponują wiedzą, jak te potrzeby zaspokoić, m.in. dzięki możliwości udziału w szkoleniu nt. 
„Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych” i zaleceniom Wydziałowych 
pełnomocników/koordynatorów ds. studentów niepełnosprawnych, którzy analizując sytuację 
studentów z niepełnosprawnościami, wspierają ich w procesie dydaktycznym.  

Na WSIP, w ramach optymalizacji warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami pracownie 
komputerowe w budynku nr 4 dostosowano do indywidualnych potrzeb studentów. Infrastruktura 
kampusu SGGW dostosowana jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością fizyczną (podjazdy i 
windy). Zajęcia na kierunku Pedagogika dla osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na 
wózkach planowane są w salach dydaktycznych na parterze budynku, w którym jest podjazd. Na 
parterze zlokalizowany jest także Dziekanat, a w przypadku dyżurów i konsultacji pracownicy prowadzą 
je również na parterze po wcześniejszym umówieniu się ze studentem. Przewiduje się także 
konsultacje w formie zdalnej. W przypadku osób z niepełnosprawnością wzrokową wykłady i zadania 
dostosowywane są do potrzeb studenta (nagrywanie, zastosowanie odpowiednio dużej czcionki na 
prezentacji i zadaniach dla studenta). Wdrożone w SGGW rozwiązania dla studentów dotkniętych 
niepełnosprawnościami przewidują możliwość odbywania przez nich zajęć z rehabilitacji w Studium 
Wychowania Fizycznego SGGW, otrzymania bezpłatnej pomocy psychologicznej w NZOZ działającym 
przy SGGW, prowadzenie działań informacyjnych poprzez budowanie bazy stron internetowych 
obejmujących informacje dotyczące: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (Fundacja TUS), Indywidualnych Ścieżek Kariery Zawodowej 
Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych.   

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami znaleźć można 
na dedykowanej stronie:  

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-
niepelnosprawni/  

Natomiast udogodnienia w SGGW dla studentów z niepełnosprawnościami zostały omówione przez 
Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w materiale video opublikowanym na 
kanale SGGW na portalu Youtube. Materiał informacyjny dostępny jest pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=W89BAdzBIE4 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-niepelnosprawni/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-niepelnosprawni/
https://www.youtube.com/watch?v=W89BAdzBIE4
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5. harmonogram realizacji studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów, 
zajęć lub grup zajęć związanych z działalnością naukową prowadzoną w uczelni oraz zajęć lub grup 
zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć lub 
grup zajęć do wyboru, 

Organizację procesu kształcenia na kierunku Pedagogika reguluje corocznie wydawane Zarządzenie 
Rektora dotyczące organizacji roku akademickiego. W ramach przywołanego Zarządzenia określony 
jest ramowy czas trwania poszczególnych semestrów i terminy sesji egzaminacyjnych, a także terminy 
przerw międzysemestralnych i wakacji. Harmonogram zajęć studiów stacjonarnych przewiduje ich 
realizację od poniedziałku do piątku. W miarę możliwości plan zajęć układany jest tak, by piątek 
pozostawał dniem „wolnym od zajęć”. Harmonogram zajęć studiów niestacjonarnych przewiduje ich 
realizację w weekendy, w piątki w godzinach 16.00-20.00, w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00 
z zachowaniem wyznaczonych przez coroczne Zarządzenie Rektora terminów zjazdów. Na kierunku 
Pedagogika prowadzonym w formie niestacjonarnej zaplanowano 8 zjazdów, z uwzględnieniem przerw 
świątecznych i innych dni wolnych przypadających w weekend. Plany zajęć muszą zostać 
zaakceptowane przez Samorząd Studencki. 

Obowiązujące Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie organizacji roku akademickiego 
2021/22 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/organizacja-
roku-akademickiego/ 

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzących zajęcia lub studentów, dopuszcza się 
wprowadzanie zmian w ustalonym harmonogramie - głównie są to zmiany w terminach prowadzonych 
zajęć po pisemnym zgłoszeniu do Dziekanatu. Rozplanowanie zajęć umożliwia efektywne 
wykorzystanie czasu przeznaczonego na udział w zajęciach oraz na samodzielne uczenie się studentów. 
W przypadku studentów z niepełnosprawnościami możliwe jest wyznaczenie planu studiów w ramach 
Indywidualnego planu zajęć, w tym tygodniowego planu zajęć, przez wybór grupy lub godzin zajęć 
umożliwiających studentowi realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do jego 
potrzeb, w tym potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.  

Plany zajęć na ocenianym kierunku w semestrze zimowym 2021/22 

https://wsip.sggw.pl/pedagogika-plan-zajec  

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych trwają 6 
semestrów. Wymagana liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów I stopnia wynosi 180 
ECTS. Zajęcia są zaplanowane równomiernie w semestrach, w każdym semestrze student uzyskuje 30 
punktów ECTS.  

Zarówno na studiach stacjonarnych (2310 godzin), jak i niestacjonarnych (1184 godziny), wszystkie 
zajęcia prowadzone są z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób je 
prowadzących. Na studiach stacjonarnych 90,2 punktów ECTS jest uzyskiwane w ramach zajęć 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów. 
Na studiach niestacjonarnych jest to odpowiednio 47,1 punktów ECTS. 

Program studiów na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) umożliwia studentom 
wybór zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby ECTS to jest 54 ECTS. Studenci wybierają 
również zajęcia z języka obcego. Ponadto na trzecim semestrze studiów I stopnia studenci dokonują 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/organizacja-roku-akademickiego/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/organizacja-roku-akademickiego/
https://wsip.sggw.pl/pedagogika-plan-zajec
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wyboru kształcenia spośród oferowanych zakresów: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub 
Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej. 

Program studiów I stopnia obejmuje także zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie pedagogika, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze 
większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS dla programu tych studiów (studia stacjonarne i 
niestacjonarne 91 ECTS).  

Na studiach I stopnia studenci rozwijają swoje kompetencje językowe w ramach obowiązkowych zajęć 
z wybranego języka obcego, które kończą się potwierdzeniem znajomości języka obcego na poziomie 
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Plan studiów I stopnia stacjonarnych 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET26IcvnuYVBs9oBFmhLS54B3Gl5N1UPO
gQ1OYllAygjRA?e=x2RNDB  

Plan studiów I stopnia niestacjonarnych 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EZlduY3JCe5FhYcnDBsAspsBRw-
cM3x92mY9RNvGBPQN8A?e=QqW0Iy  

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych trwają 4 
semestry. Wymagana liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów II stopnia wynosi 120 
ECTS. Zajęcia są zaplanowane równomiernie w semestrach, w każdym semestrze student uzyskuje 30 
punktów ECTS.  

Zarówno na studiach stacjonarnych (1500 godzin), jak i niestacjonarnych (800 godzin), wszystkie 
zajęcia prowadzone są z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób je 
prowadzących. Na studiach stacjonarnych 60,2 punktów ECTS jest uzyskiwane w ramach zajęć 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów. 
Na studiach niestacjonarnych jest to odpowiednio 32,2 punkty ECTS. 

Program studiów na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) umożliwia studentom 
wybór zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby ECTS to jest 39 ECTS. Studenci studiów 
II (stacjonarnych i niestacjonarnych) stopnia uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje 
językowe w zakresie znajomości języka obcego w formie Translatorium. Ponadto studenci dokonują 
wyboru kształcenia spośród oferowanych zakresów: Pedagogika szkolna lub Edukacja ustawiczna i 
zarządzanie w oświacie. 

Program studiów II stopnia obejmuje także zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie pedagogika, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze 
większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS dla programu tych studiów (studia stacjonarne i 
niestacjonarne 61 ECTS).   

Na studiach II stopnia kompetencje językowe rozwijane są na zajęciach prowadzonych w formie 
Translatoriów na poziomie B2+. 

 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET26IcvnuYVBs9oBFmhLS54B3Gl5N1UPOgQ1OYllAygjRA?e=x2RNDB
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET26IcvnuYVBs9oBFmhLS54B3Gl5N1UPOgQ1OYllAygjRA?e=x2RNDB
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET26IcvnuYVBs9oBFmhLS54B3Gl5N1UPOgQ1OYllAygjRA?e=x2RNDB
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EZlduY3JCe5FhYcnDBsAspsBRw-cM3x92mY9RNvGBPQN8A?e=QqW0Iy
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EZlduY3JCe5FhYcnDBsAspsBRw-cM3x92mY9RNvGBPQN8A?e=QqW0Iy
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EZlduY3JCe5FhYcnDBsAspsBRw-cM3x92mY9RNvGBPQN8A?e=QqW0Iy
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Plan studiów II stopnia stacjonarnych 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EfdPzpbjxwRPgZWPlR8JOa0BRgqUccNlJH
j0tD1plJjzJw?e=hLxLCQ  

Plan studiów II stopnia niestacjonarnych 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EVRR0cd5I2FCjIVdYbvR-
x8Bvp4apyKHcFO2LtUY4RT7LQ?e=oFhhd4  

Program studiów na kierunku Pedagogika 

https://wsip.sggw.pl/program-pedagogika  

6. dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także liczebności 
grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu 
zajęć, 

Organizacja zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika przewiduje wykłady, ćwiczenia i seminaria, 
co jest zgodne z Zarządzeniem Rektora SGGW nr 49/2019. 

Proporcja liczby godzin zajęć w formie wykładów do liczby godzin zajęć w formie ćwiczeń wynosi 
odpowiednio: 1:1,37 na studiach stacjonarnych I stopnia, 1:1,50 na studiach niestacjonarnych I 
stopnia. Zestawienie to nie obejmuje 150 godzin praktyk. Na studiach II stopnia proporcje te wynoszą 
1:1,32 na studiach stacjonarnych oraz 1:1,32 na studiach niestacjonarnych. Zestawienie to nie 
obejmuje 150 godzin praktyk, podobnie jak w przypadku studiów I stopnia. 

Liczebność grup studenckich dla poszczególnych form zajęć reguluje Zarządzenie Rektora SGGW nr 
49/2019 § 7. Aktualnie na ocenianym kierunku na studiach I stopnia prowadzonych w formie 
stacjonarnej liczebność grup studenckich dla poszczególnych roczników kształtuje się w następujący 
sposób:  

- na pierwszym roku studiów są 4 grupy ćwiczeniowe o liczebności 38, 32, 35 i 34 osoby; 
- na drugim roku studiów są 4 grupy ćwiczeniowe o liczebności 23, 18, 20 oraz 20 osób; 
- na trzecim roku studiów są 4 grupy ćwiczeniowe, w tym 2 grupy obejmujące kształcenie w zakresie 
Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej (23 i 22 osoby) oraz 2 grupy obejmujące 
kształcenie w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (17 i 12 osób).  

Na studiach I stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej liczebność grup studenckich dla 
poszczególnych roczników kształtuje się w następujący sposób:  

- na pierwszym roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 31 osób;  
- na drugim roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 16 osób;  
- na trzecim roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 31 osób, obejmująca kształcenie w zakresie 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.    

Na studiach II stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej liczebność grup studenckich dla 
poszczególnych roczników kształtuje się w następujący sposób:  
- na pierwszym roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 17 osób; 
- na drugim roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 32 osoby.  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EfdPzpbjxwRPgZWPlR8JOa0BRgqUccNlJHj0tD1plJjzJw?e=hLxLCQ
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EfdPzpbjxwRPgZWPlR8JOa0BRgqUccNlJHj0tD1plJjzJw?e=hLxLCQ
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EfdPzpbjxwRPgZWPlR8JOa0BRgqUccNlJHj0tD1plJjzJw?e=hLxLCQ
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EVRR0cd5I2FCjIVdYbvR-x8Bvp4apyKHcFO2LtUY4RT7LQ?e=oFhhd4
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EVRR0cd5I2FCjIVdYbvR-x8Bvp4apyKHcFO2LtUY4RT7LQ?e=oFhhd4
https://wsip.sggw.pl/program-pedagogika
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Na studiach II stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej liczebność grup studenckich dla 
poszczególnych roczników kształtuje się w następujący sposób:  
- na pierwszym roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 44 osoby; 
- na drugim roku jest 1 grupa ćwiczeniowa licząca 20 osób.   

Dobór studentów do poszczególnych grup na zajęcia z języka obcego dokonywany jest przez 
wykładowców ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW na podstawie przeprowadzanych 
testów określających poziom kompetencji językowych studenta. 

Zarządzenie Rektora SGGW nr 49/2019  

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRj
NK0wu7P7KOrA?e=b2gDut  

Organizacja procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zajęć została 
przygotowana w taki sposób, aby studenci zdobywali wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie z 
kluczową zasadą „od ogółu do szczegółu”. W związku z powyższym harmonogram zajęć na studiach I 
stopnia, realizowanych zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej zakłada w początkowym 
etapie kształcenie w ramach zajęć kierunkowych i podstawowych a następnie wybór jednego z dwóch 
oferowanych studentom na kierunku Pedagogika zakresów kształcenia, tj. Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza lub Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej. Wybór ten 
dokonywany jest przez studentów pod koniec trzeciego semestru studiów. 

Organizacja procesu kształcenia na studiach II stopnia także przebiega zgodnie z zasadą „od ogółu do 
szczegółu”. Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia rozpoczynają studia od dokonania 
wyboru jednego z dwóch oferowanych na kierunku Pedagogika zakresów kształcenia, tj. Pedagogika 
szkolna lub Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie. Wybór ten dokonywany jest przez 
studentów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

7. program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji oraz doboru 
instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk, 

Praktyki zawodowe na kierunku Pedagogika odbywają się zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk 
na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego 
stopnia na kierunku Pedagogika zobowiązani są do odbycia 150 godzin praktyk zawodowych zgodnie z 
programem praktyk zapisanym na Karcie Kompetencji Studenta dla wybranego przez nich zakresu 
kształcenia (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub Terapia pedagogiczna z elementami Integracji 
Sensorycznej – na studiach pierwszego stopnia – Pedagogika szkolna lub Edukacja ustawiczna i 
zarządzanie w oświacie – na studiach II stopnia). Studenci otrzymują wszystkie informacje dotyczące 
praktyk na początku czwartego semestru studiów (I stopień) lub pierwszego semestru studiów (II 
stopień), w momencie rozpoczęcia wybranego zakresu kształcenia.  

Termin realizacji praktyk kończy się wraz z ostatnim semestrem studiów (6 semestr na studiach I 
stopnia lub 4 semestr na studiach II stopnia). Kierunkowy opiekun praktyk dokonuje wówczas 
weryfikacji dokumentacji praktyk studenta i potwierdza uzyskanie właściwych efektów uczenia się 
poprzez wpis do karty okresowych osiągnięć studenta (w systemie e-HMS). 

Studenci odbywają praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie instytucjach, przy czym dobór 
instytucji musi zostać dokonany zgodnie z zapisami Regulaminu praktyk, tj.:  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRjNK0wu7P7KOrA?e=b2gDut
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRjNK0wu7P7KOrA?e=b2gDut
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRjNK0wu7P7KOrA?e=b2gDut
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1. Praktyki dla kształcenia w zakresie Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej 
mogą odbywać się w następujących placówkach: a) 30 godzin obserwacyjnych praktyk zawodowych w: 
szkołach podstawowych, w szkolnych gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych b) 120 godzin asystenckich i uczestniczących praktyk zawodowych w: szkołach 
podstawowych, w szkolnych gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych, prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, świetlicach środowiskowych, 
świetlicach terapeutycznych, poradniach Pomocy Dziecku i Rodzinie, fundacjach i stowarzyszeniach 
prowadzących działalność na rzecz dzieci, szkołach przyszpitalnych, świetlicach parafialnych i innych – 
pod warunkiem prowadzenia w wymienionych powyżej instytucjach zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych (terapii pedagogicznej). – Karta kompetencji - https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcOM5RNlh5VAnTwv1Ssy-
r0BB7yaqzbUgUW-bZemdbmykw?e=VNt8Ck 
2. Praktyki dla kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mogą odbywać się w 
następujących placówkach: a) 30 godzin obserwacyjnych praktyk zawodowych w: szkołach 
podstawowych, w świetlicy szkolnej b) 120 godzin asystenckich i uczestniczących praktyk zawodowych 
(z tego minimum 90 godzin w placówkach i instytucjach systemu oświaty) w: placówkach i 
instytucjach systemu oświaty (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, internat, bursa), 
instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze (żłobek, kluby dziecięce, dom dziecka, dom małego 
dziecka, pogotowie opiekuńcze, pogotowie rodzinne), placówki wychowania pozaszkolnego, centra 
edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży (świetlica środowiskowa, ognisko wychowawcze) - w zakresie 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych. – Karta kompetencji - https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfR2skBSS9JiP5FPNPZoxEB0dKFf4K4cd2
DYUIPR_pyeQ?e=Sryeib 
3. Praktyki dla kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna mogą odbywać się w następujących 
placówkach: a) 30 godzin obserwacyjnych praktyk zawodowych w: szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych b) 120 godzin asystenckich i uczestniczących 
praktyk zawodowych w: publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz szkołach 
ponadpodstawowych - w zakresie zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego. – Karta 
kompetencji - https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ef-
dg_ZI8cdPhzAJoyqOFH4BcbNUqy9Fx_yxC8VG7cnDqA?e=c9Bc7z 
4. Praktyki dla kształcenia w zakresie Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie mogą odbywać 
się w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
(publicznych i niepublicznych), placówkach pomocy dziecku i rodzinie, placówkach opiekuńczych (np. 
żłobki), instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży, instytucjach nadzorujących 
działalność oświatową, placówkach kształcenia osób dorosłych – w zakresie związanym z zrządzaniem 
w oświacie i/lub edukacji osób dorosłych. – Karta kompetencji - https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EeVeM70GoDpDof8qSS6GdMABnvqCjIa_
aSVu4LA7gzrtWg?e=d9OOPT  

Po zakończeniu praktyk student potwierdza na Karcie Kompetencji Studenta własnoręcznym podpisem 
odbiór Dzienników Praktyk (po uzyskaniu zaliczenia praktyk Dzienniki praktyk pozostają do dyspozycji 
studenta). Karta Kompetencji Studenta po zakończeniu praktyk pozostaje w teczce osobowej studenta. 

Regulamin praktyk dla kierunku Pedagogika 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EStpE6WrNJhJnGzN9jCfmrsBL3TMxKEt-
EhbKsY6C08MtQ?e=lW2ChE 

Strona dedykowana praktykom na kierunku Pedagogika 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcOM5RNlh5VAnTwv1Ssy-r0BB7yaqzbUgUW-bZemdbmykw?e=VNt8Ck
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcOM5RNlh5VAnTwv1Ssy-r0BB7yaqzbUgUW-bZemdbmykw?e=VNt8Ck
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcOM5RNlh5VAnTwv1Ssy-r0BB7yaqzbUgUW-bZemdbmykw?e=VNt8Ck
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfR2skBSS9JiP5FPNPZoxEB0dKFf4K4cd2DYUIPR_pyeQ?e=Sryeib
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfR2skBSS9JiP5FPNPZoxEB0dKFf4K4cd2DYUIPR_pyeQ?e=Sryeib
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfR2skBSS9JiP5FPNPZoxEB0dKFf4K4cd2DYUIPR_pyeQ?e=Sryeib
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ef-dg_ZI8cdPhzAJoyqOFH4BcbNUqy9Fx_yxC8VG7cnDqA?e=c9Bc7z
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ef-dg_ZI8cdPhzAJoyqOFH4BcbNUqy9Fx_yxC8VG7cnDqA?e=c9Bc7z
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EeVeM70GoDpDof8qSS6GdMABnvqCjIa_aSVu4LA7gzrtWg?e=d9OOPT
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EeVeM70GoDpDof8qSS6GdMABnvqCjIa_aSVu4LA7gzrtWg?e=d9OOPT
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EeVeM70GoDpDof8qSS6GdMABnvqCjIa_aSVu4LA7gzrtWg?e=d9OOPT
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EStpE6WrNJhJnGzN9jCfmrsBL3TMxKEt-EhbKsY6C08MtQ?e=lW2ChE
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EStpE6WrNJhJnGzN9jCfmrsBL3TMxKEt-EhbKsY6C08MtQ?e=lW2ChE
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EStpE6WrNJhJnGzN9jCfmrsBL3TMxKEt-EhbKsY6C08MtQ?e=lW2ChE
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https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-pedagogika  

8. spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, 
zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej 
ustawy. 

Program studiów i sposób organizacji kształcenia na kierunku Pedagogika, w obszarach 
odpowiadających uzyskiwaniu przez studentów przygotowania pedagogicznego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) jest zgodny z wytycznymi 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia) oraz 
kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna a także Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie – 
odniesiono się do załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej – 
odniesiono się do załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450).  

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

1. wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 
kandydatów na każdy z poziomów studiów, 

Procedura oraz zasady rekrutacji w SGGW w Warszawie określone zostały w § 64 Statutu Uczelni. 
Należy podkreślić, że Uczelnia prowadzi dedykowane strony internetowe dotyczące rekrutacji, takie 
jak: 

https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/ oraz  

https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/  

Niezależnie od tego również na stronie Wydziału Socjologii i Pedagogiki znajdują się informacje 
dotyczące rekrutacji na kierunek Pedagogika, zarówno na studia I jak i II stopnia prowadzone w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej. Informacje, o których mowa powyżej kandydat może znaleźć pod 
adresem:  

https://wsip.sggw.pl/pedagogika-zasady-rekrutacji  

Powyższe serwisy internetowe zapewniają kandydatowi szybki dostęp do pełnej wiedzy na temat 
rekrutacji na kierunek Pedagogika. Intuicyjnie zaprojektowane serwisy pozwalają w łatwy sposób 
przechodzić poszczególne etapy rekrutacji oraz pozyskiwać niezbędne informacje dotyczące 
interesujących kandydatów kwestii. 

https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-pedagogika
https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/
https://wsip.sggw.pl/pedagogika-zasady-rekrutacji
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Rekrutacja na studia I stopnia i II stopnia odbywa się na zasadach określonych w uchwale Senatu SGGW 
w Warszawie, która przyjmowana jest na rok przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy 
rekrutacja. Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022 prowadzona była na podstawie uchwały Nr 
154-2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 
r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022. Uchwała ta została opublikowana na 
stronach SGGW i była dostępna dla kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki w SGGW:  

https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/US-154-2019-2020-zasady-rekrutacji-2021-
2022.pdf  

Rekrutacja na studia prowadzona jest z wykorzystaniem Systemu Obsługi Kandydata (SOK) 

http://sok.sggw.pl/index.php 

System Obsługi Kandydata na studia w SGGW, w którym kandydaci dokonują rejestracji na wybrany 
kierunek oraz formę studiów – stacjonarną lub niestacjonarną, gwarantuje bezstronność i zapewnia 
kandydatom równe szanse na podjęcie studiów. Po każdym naborze w SOK można sprawdzić 
minimalne progi punktowe gwarantujące przyjęcie na studia, liczbę zakwalifikowanych osób oraz liczbę 
wolnych miejsc.  

Podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika, na studia I stopnia uwzględnia się następujące przedmioty 
rekrutacyjne: język polski albo historia, albo biologia, albo matematyka. Natomiast w trakcie rekrutacji 
na kierunek Pedagogika, na studia II stopnia brane są pod uwagę: dyplom ukończenia studiów I stopnia 
na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz 
średnia ocen ze studiów I stopnia.  

Limit przyjęć na kierunek Pedagogika w roku akademickim 2021/22 wynosił: 

1. studia I stopnia stacjonarne: 150 
2. studia I stopnia niestacjonarne: 45 
3. studia II stopnia stacjonarne: 50 
4. studia II stopnia niestacjonarne: 30.  

2. zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 
uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, 

Kwestie dotyczące zasad, warunków i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 
kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej uregulowane zostały w § 21 
Regulaminu Studiów w SGGW, zgodnie z którym student może być przyjęty na studia w SGGW w trybie 
przeniesienia z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą Prodziekana wyrażoną w drodze 
decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą 
opuszcza (ust. 2). Zgodnie z ust. 3 cytowanego paragrafu przyjęcie w drodze przeniesienia może 
nastąpić po zaliczeniu co najmniej jednego pełnego okresu studiów w uczelni, którą student opuszcza.  

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad, warunków i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów 
kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej porządkuje 
Regulamin studiów w SGGW w Warszawie.  

Studenci ocenianego kierunku mogą także uczestniczyć w programach wymiany zagranicznej (program 
Erasmus+) w ramach podpisanych przez Uczelnię umów. Wyjazdy takie dotyczą przynajmniej jednego 

https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/US-154-2019-2020-zasady-rekrutacji-2021-2022.pdf
https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/US-154-2019-2020-zasady-rekrutacji-2021-2022.pdf
http://sok.sggw.pl/index.php
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okresu studiów (jednego semestru). Wnioski studentów rozpatrywane są przez Prodziekana, którego 
zgoda jest wymagana do realizacji części studiów w ramach programów wymiany. Wnioski te obejmują 
propozycje zajęć realizowanych na uczelni przyjmującej oraz propozycje zajęć do zaliczenia w ramach 
realizowanego przez studenta kierunku. Rozpatrując wnioski, Prodziekan bierze pod uwagę zakres 
treści w ramach proponowanych przez studenta zajęć realizowanych na innej uczelni, w tym liczbę 
punktów ECTS oraz sformułowane w nich efekty uczenia się. Prodziekan wspomaga studenta zarówno 
w najtrafniejszym wyborze zajęć realizowanych w ramach wymiany, biorąc pod uwagę specyfikę i 
potrzeby studiów na realizowanym przez niego kierunku, jak i w dopracowaniu propozycji zajęć 
zaliczanych w ramach realizowanego kierunku. W przypadku wątpliwości Prodziekan konsultuje się z 
koordynatorami zajęć realizowanych w ramach ocenianego kierunku. Po dokonaniu ustaleń student 
jest informowany, które zajęcia mogą zostać uznane (w całości lub części) w ramach przewidzianych 
do realizacji w semestrze, na którym następuje wyjazd, a także które zajęcia mogą zostać uznane w 
ramach kolejnych semestrów studiów. Zajęcia, których efekty uczenia się nie mogą zostać uznane, 
muszą zostać odrobione w terminie ustalonym przez Prodziekana w ramach bezpłatnych różnic 
programowych. Po zakończeniu okresu wymiany, na podstawie przedstawionych potwierdzeń zaliczeń 
uzyskanych w ramach studiów na innej uczelni, Prodziekan podejmuje decyzję o zaliczeniach zajęć, 
których dotyczyły ustalenia.   

Regulamin studiów w SGGW w Warszawie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-
studiow/ 

3. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów, 

Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem wyższym odbywa się 
zgodnie z Uchwałą nr 146 - 2018/2019 Senatu SGGW z dnia 24.06.2019 w sprawie zasad i trybu 
potwierdzania efektów uczenia się. W wyniku Potwierdzenia Efektów Uczenia się (PEU) możliwe jest 
zaliczenie nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć/modułów/przedmiotów objętych 
programem studiów. PEU dokonywane jest w celu przyjęcia na studia, na prowadzony kierunek, 
poziom i profil studiów, dla którego potwierdzane efekty odpowiadają efektom uczenia się określonym 
w tym programie studiów. PEU może być przeprowadzone dla kierunku, poziomu i profilu studiów, dla 
których SGGW posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia lub kategorię A+, A, albo B+ w dyscyplinie, 
w tym dyscyplinie wiodącej, do której kierunek ten jest przyporządkowany. Procedura PEU 
przeprowadzana jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, co do tej pory na ocenianym 
kierunku studiów nie miało miejsca. 

Uchwała nr 146 - 2018/2019 Senatu SGGW z dnia 24.06.2019 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Eb0vIAkbKilInYEFzuVx3VoByMIxJx4En9ve
_ggA3pdLBw?e=DISSCK  

4. zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów, 

Proces dyplomowania na ocenianym kierunku odbywa się w oparciu o § 33, 34 i 35 Regulaminu 
Studiów w SGGW w Warszawie.  

Regulamin studiów w SGGW w Warszawie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Eb0vIAkbKilInYEFzuVx3VoByMIxJx4En9ve_ggA3pdLBw?e=DISSCK
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Eb0vIAkbKilInYEFzuVx3VoByMIxJx4En9ve_ggA3pdLBw?e=DISSCK
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Eb0vIAkbKilInYEFzuVx3VoByMIxJx4En9ve_ggA3pdLBw?e=DISSCK
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https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-
studiow/ 

Proces dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika obejmuje zdanie na ocenę 
pozytywną egzaminu dyplomowego przed komisją powołaną przez Prodziekana. Szczegółowe 
wytyczne zawiera w/w Regulamin studiów.  

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, które 
umieszcza się wraz z ocenami w protokole. Pytania losowane są przez studenta z puli znanych pytań, 
obejmują one zagadnienia związane z kierunkiem studiów. Pytania te są podane do wiadomości 
studentów na stronie Wydziału. 

Na studiach II stopnia proces dyplomowania obejmuje przygotowanie przez studenta pracy 
magisterskiej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 100 Rektora Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
„Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie” oraz Załączniku do Zarządzenia Nr 100 “Wytyczne dotyczące 
przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. 

Zarządzenie nr 100 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 22 września 2021 r.  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EU9mKbfx_adFl-
7WJhgBP98Bz-xfuXcx7smLoxKtENL3_A?e=sdgcrw 

Wszystkie prace są obligatoryjnie sprawdzane przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym zgodnie z Regulaminem antyplagiatowym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1 
Rektora SGGW z dn. 07.012019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac 
dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pozytywny wynik 
weryfikacji umożliwia przyjęcie pracy przez promotora i złożenie jej przez studenta do dziekanatu. 
W przypadku, gdy praca nosi znamiona plagiatu stosuje się zapisy Regulaminu antyplagiatowego prac 
dyplomowych studentów SGGW pkt 16.  

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów SGGW w Warszawie 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EbkIW9h4hfBGuOflSVoanQsBuRkKsj7qK9
AwxqV9jOypAQ?e=ZxXBqn 

Ponadto, studenci kończący studia II stopnia na kierunku Pedagogika, w ramach procesu 
dyplomowania, zobowiązani są do zdania na ocenę pozytywną egzaminu dyplomowego przed komisją 
powołaną przez Prodziekana.  

Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, które 
umieszcza się wraz z ocenami w protokole. Jedno z pytań dotyczy zagadnień poruszanych w pracy i 
formułowane jest przez komisję. Odpowiedź na to pytanie pozwala zweryfikować uzyskane podczas 
realizacji pracy dyplomowej kompetencje. Dwa pozostałe pytania losowane są przez studenta z puli 
znanych pytań. Pytania te są podawane do wiadomości studentów na stronie Wydziału 

W reakcji na rekomendacje MNiSW, w związku z pandemią SARS-CV-19 Rektor SGGW w dniu 
26.06.2020 roku wydał Zarządzenie nr 46 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych 
poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Za odpowiednie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EU9mKbfx_adFl-7WJhgBP98Bz-xfuXcx7smLoxKtENL3_A?e=sdgcrw
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EU9mKbfx_adFl-7WJhgBP98Bz-xfuXcx7smLoxKtENL3_A?e=sdgcrw
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EbkIW9h4hfBGuOflSVoanQsBuRkKsj7qK9AwxqV9jOypAQ?e=ZxXBqn
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EbkIW9h4hfBGuOflSVoanQsBuRkKsj7qK9AwxqV9jOypAQ?e=ZxXBqn
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EbkIW9h4hfBGuOflSVoanQsBuRkKsj7qK9AwxqV9jOypAQ?e=ZxXBqn
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przygotowanie techniczno-organizacyjne środowiska potrzebnego do przeprowadzenia egzaminu 
w formie zdalnej w tym: przygotowanie opisu zasad techniczno-organizacyjnych korzystania ze 
środowiska; nadanie ról uczestnikom biorącym udział w zdalnym egzaminie dyplomowym 
i umożliwienie im dostępu do środowiska, w tym zapewnienie możliwości kontaktu synchronicznego 
członków komisji egzaminacyjnej i studenta oraz sporządzenie dokumentacji przebiegu egzaminu 
odpowiada Dziekan Wydziału właściwy dla studenta ze względu na kierunek studiów. Zdalny egzamin 
dyplomowy jest przeprowadzany na pisemny wniosek studenta. 

Zarządzenie Nr 46 Rektora SGGW z dnia 26.06.2020 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ERsgfZUJFkVNlSyaV7CGwPcBUOJ2kSfCcP
hPd7Wfe6fEnQ?e=mtpDHE 

5. sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby kandydatów, 
przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz działań 
podejmowanych na podstawie tych informacji, jak również sposobów wykorzystania analizy wyników 
nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów, 

Zarządzanie jakością w edukacji, którego celem jest dobro i wszechstronny rozwój studentów wymaga 
odpowiedniego monitorowania uzyskiwanych wyników. W związku z powyższym, na ocenianym 
kierunku monitorowanie osiągnięć i ocena postępów studentów jest procesem ciągłym, dokonywanym 
na bieżąco. Podstawowymi narzędziami tak pojmowanego zarządzania jakością są procedury związane 
z dokonywaniem bieżących przeglądów i ocen. Ważne jest, aby powyższe ustalenia wpisywały się 
przede wszystkim w praktykę codziennych działań. 

W związku z tym, wszystkie osoby pracujące na kierunku Pedagogika podejmują wielorakie działania 
związane z obserwowaniem i zbieraniem informacji o przebiegu kształcenia studentów. Działania te 
mają na celu zapobieganie powstawaniu negatywnych skutków niepowodzeń edukacyjnych w postaci 
odpadu i odsiewu. 

Pracownicy na bieżąco monitorują zatem obecność studentów na zajęciach. W przypadku studentów, 
których absencja zbliża się do wyznaczonej Regulaminem studiów w SGGW dopuszczalnej liczby 
nieobecności w czasie zajęć, prowadzący zajęcia podejmują działania, których celem jest ustalenie 
przyczyn takiego stanu rzeczy. W zależności od indywidualnej sytuacji studenta podejmowane są 
adekwatne działania np. studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień podczas kontaktu 
z pracownikami Katedry, uzyskania informacji o możliwych sposobach rozwiązania danego problemu. 
Ponadto, pracownicy Dziekanatu zbierają od prowadzących zajęcia informacje na temat frekwencji 
studentów, nawiązują kontakty ze studentami w celu wyjaśnienia ich sytuacji, w przypadku, kiedy 
przekroczyli dopuszczalny limit nieobecności. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Prodziekan WSIP 
oczekuje, poza zwykłymi godzinami dyżurów na studentów, którzy chcieliby się spotkać w celu 
omówienia własnej, indywidualnej sytuacji.  

W przypadku niezadawalających osiągnięć i postępów w nauce, prowadzący starają się motywować 
studentów do pracy. W odpowiedzi na indywidualne potrzeby i możliwości studenta ustalany jest 
sposób rozwiązania danej sytuacji. W trakcie podejmowanego monitoringu na bieżąco bada się i 
analizuje przebieg działań pod względem zgodności z wcześniej poczynionymi ze studentem 
ustaleniami. Niezależnie od sposobu weryfikacji osiągnięć, to uzyskanie przez studenta zaliczenia jest 
jednoznaczne z potwierdzeniem osiągnięcia przez niego efektów dla danych zajęć, czyli wskazuje na 
jego postępy. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ERsgfZUJFkVNlSyaV7CGwPcBUOJ2kSfCcPhPd7Wfe6fEnQ?e=mtpDHE
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ERsgfZUJFkVNlSyaV7CGwPcBUOJ2kSfCcPhPd7Wfe6fEnQ?e=mtpDHE
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ERsgfZUJFkVNlSyaV7CGwPcBUOJ2kSfCcPhPd7Wfe6fEnQ?e=mtpDHE
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Po każdym semestrze Dziekan Wydziału otrzymuje informację na temat liczby studentów, którzy zostali 
skreśleni z listy studentów. W indywidualnych sytuacjach Prodziekan podejmuje decyzje o 
warunkowym wpisaniu studenta na kolejny semestr, powtórzeniu semestru lub wypracowywane jest 
inne rozwiązanie problemu w zależności od potrzeb i możliwości studentów. 

Pod koniec roku akademickiego pracownicy Dziekanatu zwracają się z prośbą do prowadzących zajęcia, 
aby przypominali studentom ostatniego rocznika studiów o procedurach ukończenia studiów, ważnych 
terminach i konsekwencjach ich niedotrzymania. Ponadto, pracownicy Dziekanatu zwracają się 
osobiście do poszczególnych studentów, którzy nie dopełnili formalności związanych z procesem 
dyplomowania, w celu wyjaśnienia ich statusu. W zależności od indywidualnych potrzeb studentów 
Prodziekan wydłuża termin na dopełnienie w/w formalności. Studentom, którzy z różnych powodów 
nie ukończyli studiów w terminie, stwarzana jest możliwość powrotu na studia. Szczegółowo omawia 
tę kwestię Regulamin studiów w SGGW. 

Monitoring prowadzony jest nie tylko na WSIP, lecz także przez Biuro Spraw Studenckich, szczególnie 
w zakresie liczby kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących 
studia w terminie.  

Oprócz bieżącego monitorowania osiągnięć i postępów studentów dokonywane są także analizy 
całościowe, obejmujące cały cykl kształcenia, które stanowią przyczynek do dyskusji w gronie nie tylko 
pracowników badawczo-dydaktycznych, lecz również pracowników Dziekanatu, co sprzyja zarządzaniu 
jakością kształcenia na WSIP. 

6. ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się, 

Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się zostały opisane w 
Rozdziale VI Regulaminu Studiów w SGGW. Ocena końcowa z danych zajęć ustalana jest na podstawie 
kryteriów zawartych w sylabusie zajęć. Aktualny wzór sylabusa obowiązuje od roku akademickiego 
2021/2022 na mocy Uchwały nr 76-2020/2021 Senatu SGGW w Warszawie z dn. 22.02.2021 roku w 
sprawie wytycznych dla tworzenia i zmian programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022. Każdy 
nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszych zajęciach warunków 
zaliczenia i sposobów weryfikacji założonych w programie studiów dla danych zajęć efektów uczenia 
się. Warunkiem promocji na kolejne semestry jest osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się 
przypisanych dla zajęć przewidzianych planem studiów w danym semestrze.  

Uchwała nr 76-2020/2021 Senatu SGGW w Warszawie z dn. 22.02.2021 r. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaU2ZyXoW0JFolDb-
CRnEz0B1M0axLgoirmE3MEF1lAz8A?e=f0Xg8q  

Zgodnie z Regulaminem Studiów w SGGW na wniosek studenta z niepełnosprawnością, formy 
zaliczenia zajęć mogą zostać dostosowane do jego możliwości wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności. W zaliczeniach i egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a 
także asystenci osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidomych. Osoby pomagające 
studentom z niepełnosprawnościami powinny mieć zgodę Prorektora na uczestniczenie w zaliczeniach 
i egzaminach. Zaliczający ma prawo odmówić udziału asystenta osoby z niepełnosprawnością w 
zaliczeniu lub egzaminie w sytuacji, gdy asystentem jest osoba merytorycznie bądź zawodowo 
związana z zajęciami, z których jest prowadzone zaliczenie lub egzamin. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaU2ZyXoW0JFolDb-CRnEz0B1M0axLgoirmE3MEF1lAz8A?e=f0Xg8q
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaU2ZyXoW0JFolDb-CRnEz0B1M0axLgoirmE3MEF1lAz8A?e=f0Xg8q
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System oceny stopnia osiągania efektów uczenia się jest skuteczny i stymuluje studentów do 
systematycznej pracy. Na ocenianym kierunku stosowane są takie formy weryfikacji efektów uczenia 
się jak: zaliczenia bądź egzaminy (pisemne i ustne), w ramach, których wykorzystywane są m. in. eseje, 
testy, prezentacje, projekty, sprawozdania. Wszystko to pozwala ocenić zdobytą przez studentów 
wiedzę, umiejętności i kompetencje.  

Po zakończonym procesie zaliczeniowym każda osoba odpowiedzialna za dane zajęcia (koordynator 
zajęć) wypełnia protokół zamieszczony w systemie elektronicznym e-HMS. Jednocześnie po 
ostatecznym zamknięciu protokołu zaliczeniowego koordynator zobowiązany jest do wygenerowania 
formularza weryfikacji efektów kształcenia (WEK) dostępnego w tym samym systemie. Formularz ten 
zawiera rozkład ocen uzyskanych przez studentów i pozwala na określenie stopnia osiągnięcia 
założonych efektów uczenia się oraz wskazanie propozycji zmian. Raporty WEK sporządzone przez 
koordynatorów zajęć po zakończeniu każdego semestru są analizowane przez Koordynatora ds. jakości 
kształcenia. Na podstawie analiz indywidualnych Raportów przygotowywany jest Raport weryfikacji 
efektów uczenia się dla kierunku, a zawarte w nim wnioski i rekomendacje przedstawiane są na Radzie 
Programowej dla kierunku Pedagogika i opiniowane. Taka forma monitorowania weryfikacji efektów 
uczenia się pozwala na optymalne zapewnianie i doskonalenie procesu jakości kształcenia.  

W związku z pandemią SARS-Cov-2 oraz przejściem na tryb pracy zdalnej Rektor SGGW w Warszawie 
wydał Zarządzenie nr 133 z dnia 17.11.2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia 
się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Zgodnie z nim Uczelnia może przeprowadzać weryfikację osiągniętych efektów uczenia 
się określonych w programie studiów w formie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia poza 
swoją siedzibą, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających bezpieczeństwo 
danych osobowych, zwaną zaliczeniem zdalnym. Formy weryfikacji osiąganych przez studenta efektów 
uczenia się założonych dla danych zajęć prowadzone w formie zaliczenia zdalnego powinny być zgodne 
z określonymi w sylabusie zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3, tj. jeśli z przyczyn obiektywnych forma 
weryfikacji osiąganych przez studenta efektów uczenia się założonych dla danych zajęć i opisana w 
sylabusie zajęć nie jest możliwa do realizacji poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, dopuszcza się wybór innej, adekwatnej formy, nieprowadzącej do obniżenia wymagań 
założonych dla danych zajęć. Wyboru innej, adekwatnej formy dokonuje koordynator zajęć, przy czym 
koordynator informuje niezwłocznie Dziekana Wydziału właściwego dla kierunku, dla którego 
prowadzone są dane zajęcia o zmianie sposobów weryfikacji osiąganych przez studenta efektów 
uczenia się dla danych zajęć opisanych w sylabusie.  

Zarządzenie Rektora nr 133 z dnia 17.11.2020 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWHL0GjZmVlKqWWCIUEHn7oBQtHSqS6
vERyBMhZwEsyCJg?e=hIjwvo  

7. dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia 
(dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na praktykach 
zawodowych (o ile praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów), z ukazaniem 
przykładowych powiązań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do 
działalności naukowej w zakresie dyscypliny, do której kierunek jest przyporządkowany, stosowania 
właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak 
również kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego,  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWHL0GjZmVlKqWWCIUEHn7oBQtHSqS6vERyBMhZwEsyCJg?e=hIjwvo
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWHL0GjZmVlKqWWCIUEHn7oBQtHSqS6vERyBMhZwEsyCJg?e=hIjwvo
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWHL0GjZmVlKqWWCIUEHn7oBQtHSqS6vERyBMhZwEsyCJg?e=hIjwvo
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Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się uwzględnia specyfikę wszystkich 
zdefiniowanych dla zajęć efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. W doborze metod wykorzystywanych do weryfikacji uzyskiwanych przez studentów 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nauczyciele akademiccy uwzględniają specyfikę zajęć. 
Sposób weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do danych zajęć określony jest w Sylabusie zajęć. 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się w kategorii wiedzy na ocenianym kierunku są m. in. prace 
pisemne, w tym eseje, referaty, kolokwia, testy (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, 
niedokończonych zdań, z pytaniami zamkniętymi i otwartymi) a także egzaminy ustne. 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się w kategorii umiejętności są m. in. zadania problemowe, 
samodzielnie lub grupowo wykonywane projekty oraz prezentacje, obserwacje i ocena umiejętności 
praktycznych dokonywana przez prowadzących zajęcia i innych studentów. 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się w kategorii kompetencji społecznych są m. in. praca w 
grupie, dyskusja, ocena aktywności studentów na zajęciach, informacje zwrotne od studentów, arkusze 
samooceny. 

Efekty uczenia w zakresie języków obcych weryfikowane są przez prace pisemne, prezentacje i 
wypowiedzi ustne sprawdzające znajomość słownictwa, gramatyki, umiejętność rozumienia 
materiałów źródłowych oraz umiejętności komunikowania się. Na studiach I stopnia weryfikacja 
kończy się sprawdzeniem kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego poprzez 
przeprowadzenie egzaminu na poziomie B2. Na studiach II stopnia kompetencje językowe sprawdzane 
są również poprzez zaliczenie z Translatorium na poziomie B2+.  

Weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta podczas realizacji praktyk dokonuje 
kierunkowy opiekun praktyk. Weryfikacja ta dokonywana jest na podstawie złożonej przez studenta 
dokumentacji, w tym na podstawie zapisów w Karcie Kompetencji Studenta. Dodatkowo studenci 
wypełniają Arkusz Samooceny po realizacji praktyk. Po zakończeniu praktyk kierunkowy opiekun 
praktyk wypełnia także formularz weryfikacji efektów kształcenia (WEK) dla każdego z poziomów (I lub 
II stopnia) i form studiów (stacjonarne lub niestacjonarne).  

Metodami weryfikacji efektów uczenia się osiąganych na koniec procesu kształcenia są: 

- na studiach I stopnia – egzamin dyplomowy; 
- na studiach II stopnia – egzamin dyplomowy z obroną pracy magisterskiej, w tym jej recenzja. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się stosowane przez prowadzących zajęcia są ściśle związane nie 
tylko ze specyfiką zajęć, ale również z działalnością naukową prowadzących. Często mają charakter 
włączający w badania, dzięki czemu umożliwiają studentom sprawdzenie swoich umiejętności 
badawczych. Oprócz wspomnianych powyżej metod, studenci przygotowują, m. in.: projekty 
edukacyjne dające możliwość przeprowadzenia badań własnych w różnych strategiach (np. badania w 
działaniu; analizy danych jakościowych i ilościowych), analizy studiów przypadków (np. diagnoza), 
planowania i wprowadzania innowacji w placówkach oświatowo-wychowawczych, projektowania 
rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych. 

Tematyka prac dyplomowych studentów wpisuje się w zainteresowania badawcze kadry dydaktycznej 
INSIP. Studenci zapoznają się z tematyką badawczą poszczególnych pracowników, która zamieszczana 
jest na stronie Wydziału i aktualizowana na początku każdego roku akademickiego. Studenci zgłaszają 
się do poszczególnych pracowników z prośbą o objęcie ich opieką promotorską. Promotorem pracy 
dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający, co najmniej stopień naukowy doktora oraz 
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dorobek naukowy z dziedziny naukowej, w której kierunek studiów jest osadzony i/lub obszar jego 
zainteresowań naukowych obejmuje tematykę pracy.   

Tematy prac dyplomowych przedstawiane są przez promotorów i podlegają analizie i akceptacji przez 
Prodziekana. Analiza ta dotyczy zarówno tematyki pracy, jak i jej zgodności z ocenianym kierunkiem 
studiów. W razie wątpliwości Prodziekan konsultuje tematykę prac z Radą Programową. 
Sformułowanie tematu pracy przez studentów następuje nie później niż jeden rok przed końcem 
studiów (praca dyplomowa magisterska).   

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowywania prac dyplomowych w SGGW praca dyplomowa 
ma potwierdzić posługiwanie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odnoszącymi 
się do efektów uczenia się określonymi dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 
związanymi z obszarem wiedzy i dziedziną, do której ten kierunek studiów został przyporządkowany.   

Sposoby dokumentowania osiąganych przez studentów efektów uczenia się regulowane są Uchwałą 
Nr 67 – 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu 
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW w Warszawie (poniżej). 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWU6J9S_jLJJhHsVMvLlubMBvJkPlxmv0y
wvgraMPv6C9A?e=XZvQ5o  

8. spełnienie reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, 
zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej 
ustawy. 

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w obszarach odpowiadających uzyskiwaniu przez 
studentów przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz.U. 2017 poz. 1575) są zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia) oraz 
kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna a także Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie – 
odniesiono się do załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej – 
odniesiono się do załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450).  

9. wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku pracy efektów 
uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne, jak również informacje 
dotyczące kontynuowania kształcenia przez absolwentów ocenianego kierunku, 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWU6J9S_jLJJhHsVMvLlubMBvJkPlxmv0ywvgraMPv6C9A?e=XZvQ5o
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWU6J9S_jLJJhHsVMvLlubMBvJkPlxmv0ywvgraMPv6C9A?e=XZvQ5o
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EWU6J9S_jLJJhHsVMvLlubMBvJkPlxmv0ywvgraMPv6C9A?e=XZvQ5o
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Zgodnie ze Statutem SGGW w Warszawie (DZIAŁ VI - Studia i studenci, Rozdział 1 - Studia i sprawy 
studenckie, § 66) Uczelnia może monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów w celu 
dostosowania programów studiów do potrzeb rynku pracy. SGGW w Warszawie jako jedna z 
pierwszych uczelni w Polsce podjęła działania mające na celu zapewnienie absolwentom pomocy w 
poszukiwaniu miejsca pracy. W 1997 r. powstała Sekcja Promocji Absolwentów AGROKADRA, która w 
następnym latach została przekształcona w Biuro Karier i Monitorowania Losów Zawodowych 
Absolwentów, obecnie działające pod nazwą Biuro Karier. Biuro Karier pośredniczy w kontakcie 
studentów z przyszłymi pracodawcami. Pracodawcy na stronie internetowej biura:  

https://bk.sggw.edu.pl/  

mogą zamieszczać oferty staży/pracy skierowane do studentów/absolwentów SGGW, zapewniając 
swojej firmie dobrze wykwalifikowany personel, natomiast absolwenci mają możliwość znalezienia 
pracy zgodnej z ich kwalifikacjami zawodowymi. Biuro Karier oferuje także pomoc w odpowiednim 
przygotowaniu się studentów do wejścia na rynek pracy. Od 1 stycznia 2018 r. w ramach projektu 
„SUKCES Z NATURY” studenci ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia mogą bezpłatnie 
skorzystać m.in. z konsultacji z doradcą zawodowym, przejść badanie on-line testem zintegrowanej 
osobowości, skorzystać z warsztatów z identyfikacji i opracowania ścieżki rozwoju dotyczących 
kompetencji miękkich, a także coachingu i mentoringu.  

W SGGW w Warszawie monitorowanie losów zawodowych absolwentów odbywa się corocznie w 
oparciu o wyniki badań ankietowych. Zgodnie z przyjętymi procedurami ankiety wysyłane są do 
absolwentów studiów I i II stopnia, po 3 i 5 latach od ukończenia studiów. Wysyłaniem ankiet zajmuje 
się Biuro Karier, a ich opracowaniem Koordynator ds. Monitorowania Losów Absolwentów. Ankiety są 
anonimowe. Wyniki ankiet przekazywane są Dziekanowi Wydziału. Dobierając pytania do ankiety 
założono, że odpowiedzi udzielane przez absolwentów powinny dawać możliwość poznania wymagań 
rynku pracy oraz umożliwiać dopasowywanie programów kształcenia do potrzeb pracodawców. 
Pytania ankietowe dotyczą m.in. związku pracy zawodowej z ukończonym kierunkiem/specjalizacją 
studiów, przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w wykonywanej pracy 
zawodowej, luk kompetencyjnych, kontynuowania kształcenia na dodatkowych kursach, studiach, 
szkoleniach.  

Efektywność i jakość kształcenia na kierunku Pedagogika potwierdzają systematycznie 
prowadzone Wydziałowe i ogólnouczelniane badania absolwentów, które wskazują na wysoki poziom 
ich zatrudnienia. Według deklaracji składanych w badaniu realizowanym najpóźniej trzy miesiące po 
skończeniu studiów, niezmiennie zdecydowana większość absolwentów pozostaje aktywna zawodowo 
(ok. 80%) – najczęściej w pełnym wymiarze czasu i w mniej więcej połowie przypadków w ramach 
umowy o pracę. Większość absolwentów wyraża zadowolenie z pracy podjętej tuż po studiach. 
Systematycznie poprawiają się też oceny absolwentów kierunku Pedagogika w zakresie ich 
przygotowania do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów.   

Wyniki badań są prezentowane na Radach programowych, a ich analizy są podstawą rekomendacji do 
propozycji w zakresie udoskonalania jakości kształcenia. Prowadzone są analizy porównawcze danych 
w celu stałego monitorowania efektywności kształcenia na kierunku Pedagogika w zakresie 
konkurencyjności na rynku pracy.  

Wiedza o losach zawodowych absolwentów oraz ich spostrzeżenia jako uczestników rynku pracy są 
cennym źródłem informacji wykorzystywanych w tworzeniu atrakcyjnej i spójnej z zapotrzebowaniem 
pracodawców oferty edukacyjnej, służą podniesieniu wiedzy studentów i realizacji badań naukowych 
na możliwie najwyższym poziomie.  

https://bk.sggw.edu.pl/
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Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu 
jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.  

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

1. liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli akademickich oraz 
innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich kompetencje 
dydaktyczne (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość oraz w językach obcych). 

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki zatrudnia 41 pracowników badawczo-dydaktycznych, 1 
pracownika badawczego oraz 3 pracowników administracyjnych. Wśród pracowników badawczo-
dydaktycznych Katedry Pedagogiki 17 osób zadeklarowało z różnym udziałem dyscyplinę pedagogika, 
w tym 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 12 doktorów oraz 1 magister. W kompleksowej 
ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za lata 2013-
2016, Wydziałowi Nauk Społecznych (obecnie Instytutowi Nauk Socjologicznych i Pedagogiki) 
przyznano kategorię B. We wrześniu 2019 roku INSIP uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów III 
stopnia w dyscyplinie nauki socjologiczne. Kierunek Pedagogika został też wysoko oceniony w Rankingu 
Perspektyw 2020 - uzyskał 8 miejsce wśród uczelni, które prowadzą kierunek Pedagogika w Polsce.  

Dorobek naukowy pracowników prowadzących zajęcia na kierunku Pedagogika koncentruje się przede 
wszystkim w obszarze dyscypliny pedagogika. Pracownicy INSiP posiadają kwalifikacje do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, co potwierdza ich dorobek naukowy oraz doświadczenie pedagogiczne. W 
wypełnionych przez pracowników CV na potrzeby oceny kierunku Pedagogika widoczna jest spójność 
między dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem dydaktycznym a obszarem tematycznym 
prowadzonych przez nich zajęć.   

Na kierunku Pedagogika zajęcia prowadzone są też przez nauczycieli-praktyków, których kompetencje 
do prowadzenia zajęć potwierdzają ich doświadczenia zawodowe. Pracownicy INSIP posiadają 
kompetencje w zakresie znajomości języków obcych prowadzą zajęcia dla studentów studiujących w 
ramach programu Erasmus, publikują w językach obcych, korzystają na zajęciach ze studentami z 
publikacji obcojęzycznych, wyjeżdżają na staże naukowe, badawcze także w ramach programu Erasmus 
plus. Atrakcyjność kształcenia, w tym zakresie podnoszą także zajęcia prowadzone przez profesorów 
wizytujących. Obecnie wszyscy pracownicy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć 
zdalnie na platformie MS Teams. Swoje kompetencje w tym zakresie mieli i nadal mają możliwość 
podnoszenia podczas prowadzonych szkoleń on-line organizowanych przez Uczelnię.    

Powierzanie zajęć pracownikom odbywa się z uwzględnieniem zasad: pełnego wymiaru pensum i 
zrównoważonego obciążenia dydaktycznego. Przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe 
poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia są zgodne 
z wymaganiami dotyczącymi pensum ustalonym w Zarządzeniem nr 49 Rektora SGGW w Warszawie z 
dnia 01.10.2019 r. w sprawie pensum dydaktycznego i zasad jego rozliczania.  

Zarządzenie nr 49 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 01.10.2019 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRj
NK0wu7P7KOrA?e=bPLmi2  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRjNK0wu7P7KOrA?e=bPLmi2
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRjNK0wu7P7KOrA?e=bPLmi2
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EUKcz1GXQq1HouVxkzdsBU4BLyStdRbyRjNK0wu7P7KOrA?e=bPLmi2
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Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, do obowiązków kadry należy również prowadzenie innych 
prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów jak: odbywanie konsultacji, 
dyżurów dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i kolokwiów oraz promotorstwo, recenzowanie 
prac dyplomowych studentów, opieka nad kołami naukowymi i innymi formalnie zorganizowanymi 
grupami studentów. Ponadto, pracownicy Katedry Pedagogiki prowadzą zajęcia na innych Wydziałach 
SGGW oraz w Szkole doktorskiej SGGW w Warszawie. 

Pracownicy Katedry Pedagogiki są członkami grup eksperckich m. in. Komitetów PAN (Zespołu 
Pedagogiki Specjalnej, Zespołu Pedagogiki Społecznej, Zespołu Edukacji Elementarnej, Zespołu 
Edukacji dla Bezpieczeństwa, Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Sekcji Andragogiki) a także Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie pedagogika. Pracownicy Katedry Pedagogiki są również członkami 
Zarządów sekcji PTS, Zespołu Ekspertów powołanych przez WHO (Consultant for Rehabilitation 
Workforce Evaluation GROWE) World Health Organization in Poland, Narodowego Instytutu Wolności 
- MKiDN (powołanego do przygotowania Rządowego Programu odbudowy ruchu uniwersytetów 
ludowych w Polsce), Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Są też członkami towarzystw: 
Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego,  Polskiego Związku 
Logopedów, Polskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ogólnopolskiej Fundacji „Dziecięcy Uśmiech”, Rady działającej na rzecz 
dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, pochodzącej ze środowisk wiejskich, Fundacji Niezależna 
Akademia Twórczości, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej, Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, OMEP. Pracownicy Katedry Pedagogiki biorą także udział w pracach zespołów 
eksperckich powoływanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czy Ministerstwo Zdrowia. 

Pracownicy Katedry Pedagogiki angażują się także w popularyzację nauki. Jednym z organizowanych 
przedsięwzięć popularyzujących wiedzę są zajęcia w ramach cyklicznie organizowanej „Szkoły 
Twórczego Myślenia”, która jest formą otwartych spotkań z przedstawicielami świata nauki, kultury i 
sztuki dedykowaną nie tylko studentom SGGW, ale także osobom spoza środowiska akademickiego. 
Projekt ma na celu doskonalenie i rozwój motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. twórczego 
myślenia, poszerzenia specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie, rozwoju umiejętności 
interpersonalnych, tworzenia wielu różnych sposobów podejścia do rozwiązania problemu.  

Cyklicznym wydarzeniem popularyzującym wiedzę jest także organizowany cykl spotkań w ramach 
projektu „Od Pierwszaka do Żaka”. W ramach projektu przewidziano nawiązanie i zacieśnianie 
współpracy pomiędzy przedszkolami, szkołami a uczelnią kształcącą przyszłych nauczycieli oraz 
przeprowadzenie wykładów, warsztatów lub szkoleń przez pracowników badawczo-dydaktycznych 
Katedry Pedagogiki w zakresie ustalonych z placówkami tematów zajęć.  

Pracownicy INSIP popularyzują także wyniki swoich badań w ogólnopolskich mediach, będąc autorami 
artykułów popularnonaukowych, udzielając wywiadów prasowych, jak i poprzez udział w audycjach 
radiowych i telewizyjnych. 

Corocznie pracownicy INSiP są także ekspertami w Przeglądzie dorobku Kół naukowych w SGGW oraz 
prowadzą szkolenia dla kadry akademickiej i studentów (m. in. szkolenia na zlecenie JM Rektora SGGW 
przeprowadzone dla: 1) studentów wszystkich Wydziałów SGGW – 15 szkoleń „Zachowania trudne jak 
reagować. Dobrostan psychiczny studentów” - X/XI 2021, 2) seria szkoleń dla kadry dydaktycznej 
SGGW „Komunikacja ze studentem przejawiającym zachowania problemowe” - V/VI 2021. 
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2. obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez studentów 
kompetencji zawiązanych z prowadzeniem działalności naukowej, 

Osiąganiu przez studentów kompetencji badawczych służą przede wszystkim zajęcia: o charakterze 
wprowadzającym w poszczególne procedury badań pedagogicznych (na studiach I stopnia są to zajęcia 
Metody badań pedagogicznych i Projekt edukacyjny; na studiach II stopnia są to zajęcia Metodologia 
badań społecznych i Projekt edukacyjny) oraz seminarium magisterskie (na studiach II stopnia). 
Prowadzący je nauczyciele akademiccy mają doświadczenie zarówno w kierowaniu, jak i realizacji 
badań. 

Zróżnicowane kompetencje pracowników zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie 
przez studentów efektów uczenia się. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych 
pracowników, ich zainteresowań badawczych, publikowanych prac naukowych, udziału w pracach 
zespołów badawczych i obszarów samorozwoju (np. dokształcanie w formie szkoleń, kursów), w 
kontakcie z samymi prowadzącymi, a także uwzględniając wyniki ewaluacji zajęć i bezpośrednie 
sygnały od studentów, Zastępca Dyrektora INSiP zleca Kierownikowi Katedry Pedagogiki 
przygotowanie obciążeń dydaktycznych pracowników Katedry.  

Prowadzone przez pracowników INSiP zajęcia są zatem ściśle związane z ich zainteresowaniami 
badawczymi i naukowymi, co znajduje odzwierciedlenie także w literaturze przedmiotu podawanej w 
sylabusach. O tym, że obsada zajęć na kierunku Pedagogika jest związana z kompetencjami 
i kwalifikacjami poszczególnych pracowników, świadczą sylwetki pracowników zaprezentowane w CV 
(Zał. nr 2 cz. I pkt 4). 

Sylwetki pracowników 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EvNTX0vV30pLkPb4wy68LgQBZB2nLWeac
WO4Y2u23Ge7aQ?e=0CgW3e  

3.łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej 
z działalnością naukową oraz włączanie studentów w prowadzenie działalności naukowej, 

Kadra prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika skutecznie łączy działalność naukową z działalnością 
dydaktyczną, o czym świadczy aktywność badawcza, publikacyjna i konferencyjna pracowników (Zał. 
nr 2 cz. I pkt 4). Jednym z głównych kryteriów doboru pracowników do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych jest zgodność ich tematyki z szeroko pojętą działalnością badawczą pracownika. 
Tematyka realizowanych na ocenianym kierunku prac dyplomowych jest również w dużym stopniu 
powiązana z prowadzonymi w Katedrze Pedagogiki pracami badawczymi.  

Pracownicy Katedry Pedagogiki włączają studentów w zakres prowadzonej przez siebie działalności 
naukowej poprzez: współtworzenie publikacji naukowych, współorganizowanie działań 
popularyzujących naukę oraz zapraszanie najlepszych absolwentów do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych na kierunku Pedagogika. Przykłady takich działań zostały wspomniane w Kryterium 1 
pkt 2 oraz Kryterium 4 pkt 1. 

4. założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod i kryteriów 
doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz udziału w tej ocenie 
różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania wyników oceny w rozwoju i 
doskonaleniu kadry, 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EvNTX0vV30pLkPb4wy68LgQBZB2nLWeacWO4Y2u23Ge7aQ?e=0CgW3e
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EvNTX0vV30pLkPb4wy68LgQBZB2nLWeacWO4Y2u23Ge7aQ?e=0CgW3e
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EvNTX0vV30pLkPb4wy68LgQBZB2nLWeacWO4Y2u23Ge7aQ?e=0CgW3e
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Polityka kadrowa Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w zakresie zatrudniania, awansowania 
oraz oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prowadzona jest odpowiednio do 
wytycznych polityki kadrowej Uczelni. Polityka kadrowa Instytutu realizowana jest zgodnie z zasadami 
zawartymi w Statucie SGGW w Warszawie. 

Statut SGGW w Warszawie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/uczelnia/struktura-uczelni/statut-uczelni/ 

Polityka kadrowa INSiP realizowana jest w oparciu o potrzeby w zakresie kształcenia, uzależnione w 
dużej mierze od liczby studentów, a bezpośrednio od liczby realizowanych godzin dydaktycznych przez 
osoby zatrudnione na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, potrzeby obsługi zajęć i badań przez 
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, potrzeby związane z prowadzoną na wysokim 
poziomie działalnością naukowo-badawczą, analizą ciągłości zatrudnienia w aspekcie posiadanych 
zasobów kadrowych oraz możliwościami finansowymi Instytutu. Władze Instytutu prowadzą analizę 
stanu kadrowego, w porozumieniu z Kierownikami Katedr i w zależności od potrzeb oraz możliwości 
wnioskują do Rektora o zatrudnienie pracowników.  

Prowadzona przez Instytut polityka kadrowa ma zapewnić taki dobór pracowników badawczo-
dydaktycznych, który zagwarantuje z jednej strony wysoki poziom prowadzonych badań naukowych, a 
z drugiej zapewni wysoki poziom prowadzonej dydaktyki. Wszyscy proponowani Rektorowi kandydaci 
do zatrudnienia lub awansowania muszą uzyskać pozytywną opinię Rady Instytutu. 

Prowadzona polityka kadrowa uwzględnia zarówno potrzebę stałego rozwoju naukowego jednostki i 
zatrudnionych w niej pracowników, jak i potrzeby dydaktyczne związane z realizacją prowadzonych 
kierunków studiów. Polityka kadrowa ma na celu wzmacnianie potencjału kadrowego i jest 
realizowana zarówno poprzez zatrudnianie nowych pracowników badawczo-dydaktycznych jak i 
stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju naukowego zatrudnionej kadry. W skład grona 
pracowników Katedry Pedagogiki wchodzą: 2 osoby z tytułem profesora, 2 osoby z tytułem doktora 
habilitowanego, 12 osób z tytułem doktora oraz 1 osoba z tytułem magistra.  

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki tworzy korzystne warunki dla awansu naukowego 
pracowników. Pracownicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych 
o czym świadczy uzyskiwanie przez nich kolejnych stopni naukowych. Sukcesem kończą się 
postępowania awansowe pracowników Instytutu. W ostatnim okresie awans zawodowy dotyczył 10 
pracowników INSIP - stopień profesora zwyczajnego nadano 3 osobom, stopień doktora 
habilitowanego nadano 6 osobom a stopień doktora jednej. Wszyscy pracownicy uzyskują środki na 
przeprowadzanie procedur awansowych.   

Rozwój naukowy pracowników prowadzących zajęcia na kierunku Pedagogika koncentruje się przede 
wszystkim w obszarze dyscypliny pedagogika. Władze Instytutu, zdając sobie sprawę z konieczności 
wzmocnienia kadry naukowej i dydaktycznej, wspierają również rozwój reprezentantów innych 
dyscyplin naukowych. Oznacza to stałe wzmacnianie dyscypliny pedagogika, przy zachowaniu 
wzbogacającej ofertę naukową i dydaktyczną interdyscyplinarności. Polityka jednostki ukierunkowana 
jest także na wspieranie i rozwój kadry rozpoczynającej karierę naukową. SGGW oraz INSiP 
uwzględniają potrzeby młodych pracowników nauki, przeznaczając w trybie konkursowym część 
środków na prowadzone przez nich badania.   

Jakość kadry podlega ocenie w trzech obszarach: badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym. Każdy 
nauczyciel akademicki poddawany jest ocenie okresowej, którą w momencie sporządzania Raportu 
Samooceny regulował Załącznik do Uchwały nr 74 - 2016/2017 Senatu SGGW z dn. 26.06.2017 r. 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/uczelnia/struktura-uczelni/statut-uczelni/
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„Regulamin oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie”. Uzupełnieniem powyższego regulaminu było Zarządzenie Nr 59 Rektora SGGW z dn. 
17.07.2017 w sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny 
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (z późn. zm.). Zarządzenie to wprowadziło minimalną roczną 
liczbę punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej, dydaktycznej i 
organizacyjnej.  

W zakresie działalności naukowej pracownik uzyskuje punkty za publikacje w czasopismach naukowych 
i monografiach, publikacje popularno-naukowe, cytowania, uzyskane granty, patenty i wdrożenia, 
wykonane ekspertyzy, uzyskane stopnie i tytuł naukowy, promotorstwo prac doktorskich, wygłaszane 
referaty, wykonane recenzje, udział w komisjach habilitacyjnych oraz odbyte staże naukowe. Tak więc 
profil oceny stymuluje do rozwoju naukowego pracownika, co w efekcie zwiększa jego kompetencje w 
zakresie realizowanych zajęć w procesie dydaktycznym.  

W ocenie działalności dydaktycznej uwzględniane są m.in. prowadzenie zajęć w języku obcym, 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, promotorstwa i 
recenzje zakończonych prac dyplomowych, wydane publikacje dydaktyczne, uzyskane uprawnienia 
zawodowe, uzyskane granty dydaktyczne oraz zajęcia dydaktyczne realizowane na uczelniach 
zagranicznych. Punktowane są więc działania motywujące do innowacji i doskonalenia warsztatu 
dydaktycznego.  

W działalności organizacyjnej z kolei promowane są m. in. pełnione funkcje na Uczelni i poza nią, 
funkcje wychowawczo-organizacyjne, organizacje konferencji oraz koordynowanie egzaminu 
wstępnego.  

W obszarze działalności dydaktycznej brane są także pod uwagę wyniki oceny pracowników i 
prowadzonych zajęć dokonane przez studentów. Studenci mają możliwość oceny każdych zajęć i 
prowadzących w formie zestandaryzowanej, elektronicznej ankiety uruchamianej pod koniec każdego 
semestru w Uczelni. Wyniki oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów są ważnym 
elementem branym pod uwagę przy doborze obsady zajęć dydaktycznych w kolejnym roku 
akademickim. Wyniki ocen studenckich wykorzystywane są m. in. do planowania hospitacji. 
Pracownicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w ocenach studenckich otrzymują od Dziekana 
wyróżnienie za pracę dydaktyczną. 

Ocenie kompetencji dydaktycznych pracowników służą także hospitacje prowadzone na Wydziale i 
podlegające monitorowaniu oraz ewaluacji w ramach systemu zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia. 

Ponadto, zgodnie z WSZJK corocznie pracownicy wypełniają tzw. Karty kompetencji, które są 
wykorzystywane przez Kierowników Katedr do przygotowywania indywidualnych obciążeń 
dydaktycznych.  

5. system wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego lub artystycznego oraz 
podnoszenia kompetencji dydaktycznych, 

Polityka kadrowa Instytutu realizowana jest z uwzględnieniem systemu motywacyjnego przyjętego na 
Uczelni. W 2017 roku, decyzją Rektora SGGW, został wprowadzony w Uczelni motywacyjny system 
wynagradzania pracowników, którego celem jest finansowe wspieranie i wyróżnianie tych 
pracowników, których osiągnięcia znacząco wpływają na rozwój SGGW i przyczyniają się do wzrostu 
prestiżu Uczelni na forum krajowym i międzynarodowym (Zarządzenie Nr 11 Rektora SGGW z dn. 
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01.02.2017 w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Funkcjonowanie systemu polega na okresowym zwiększeniu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników SGGW przez kolejnych 12 miesięcy. Środki finansowe 
przekazywane na funkcjonowanie systemu motywacyjnego wydzielone są z subwencji przyznawanej 
Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o zasady gospodarki finansowej 
SGGW. Okresowym zwiększeniem wynagrodzenia mogą zostać objęci pracownicy SGGW, którzy w 
roku poprzedzającym ubieganie się o okresowe zwiększenie wynagrodzenia spełniają warunki 
określone w treści zarządzenia i uzyskają najwyższą punktację w ocenie komisji działającej pod 
przewodnictwem Prorektora ds. nauki i rozwoju.  

Zarządzenie Nr 11 Rektora SGGW z dn. 01.02.2017 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET2FZRGuf_1Cs0t3KhxwleUB4-
wUN0oDtBAVHOKtzJaKkw?e=lfa5GL  

W 2019 roku decyzją Rektora SGGW został wprowadzony także System Wsparcia Finansowego dla 
Naukowców i Zespołów Badawczych, którego głównym celem jest zachęcenie naukowców do większej 
aktywności w aplikowaniu o granty, w szczególności finansowane w ramach międzynarodowych 
programów badawczych (Zarządzenie nr 2 Rektora SGGW z dn. 12.02.2019 w sprawie Systemu 
Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie). System ten zapewnia bieżące finansowanie działalności naukowo-
badawczej zespołom, które przygotowały i złożyły projekt w zewnętrznym konkursie otwartym, 
uzyskały jego pozytywną ocenę merytoryczną, jednakże projekt ten nie został zakwalifikowany do 
finasowania ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji środków finansowych. Udzielane wsparcie 
polega na jednorazowym przekazaniu środków finansowanych do wyłącznej dyspozycji kierownika 
projektu lub kierownika zadania badawczego. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie 
systemu wydzielone są z dochodów własnych SGGW w wysokości ustalanej corocznie przez Rektora 
SGGW.  

Zarządzenie nr 2 Rektora SGGW z dn. 12.02.2019 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfvVF3qDGZCtnh77FmfWf4B0dAnikw-
67SDS2U0oSf9bw?e=WrVbsd  

Formą/narzędziem motywowania pracowników w zakresie rozwoju naukowego i dydaktycznego są 
także Nagrody Rektora przyznawane corocznie pracownikom mającym największe osiągnięcia 
w obszarze nauki, dydaktyki i organizacyjnym. Nagrody I, II, i III stopnia przyznawane są indywidualnie 
i zespołowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora SGGW z dn. 11.09.2019 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu wynagradzania pracowników SGGW. Finansowym narzędziem pozwalającym motywować 
pracowników są także regulacje dotyczące przydziału podwyżek. Od 2019 roku zastosowano system 
mający znaczenie motywacyjne, ponieważ 55% kwoty podwyżki stanowi element obligatoryjny, a 45% 
uznaniowy. Podwyżki w części uznaniowej przyznawane były na podstawie oceny aktywności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (na podstawie Porozumienia z zakładowymi organizacjami 
związkowymi NSZZ „Solidarność” SGGW oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie 
zwiększenia wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2019 r.).  

Zarządzenie nr 39 Rektora SGGW z dn. 11.09.2019 r. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET2FZRGuf_1Cs0t3KhxwleUB4-wUN0oDtBAVHOKtzJaKkw?e=lfa5GL
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET2FZRGuf_1Cs0t3KhxwleUB4-wUN0oDtBAVHOKtzJaKkw?e=lfa5GL
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ET2FZRGuf_1Cs0t3KhxwleUB4-wUN0oDtBAVHOKtzJaKkw?e=lfa5GL
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfvVF3qDGZCtnh77FmfWf4B0dAnikw-67SDS2U0oSf9bw?e=WrVbsd
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfvVF3qDGZCtnh77FmfWf4B0dAnikw-67SDS2U0oSf9bw?e=WrVbsd
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQfvVF3qDGZCtnh77FmfWf4B0dAnikw-67SDS2U0oSf9bw?e=WrVbsd
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https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQjzt-
RnLqNLjx7Ej0IFPCIBmac_-fUKJohx61MpLvO1qQ?e=QJBkIb  

Motywowaniu w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry służy także coroczne badanie 
jakości kształcenia prowadzone w Jednostce. Od 2014 roku prowadzone są przez Koordynatora ds. 
jakości kształcenia wewnętrzne badania jakości kształcenia. Raporty przygotowywane na podstawie 
analizy badań prezentowane są Radzie Instytutu, rankingi sporządzone na ich podstawie oraz 
rekomendacje omawiane na zebraniach Katedr, a indywidualne oceny pracowników, uzyskiwane na 
podstawie analiz wyników, przekazywane przez Kierowników Katedr pracownikom.  

Formą motywacji do podnoszenia kompetencji dydaktycznych i jednocześnie nagrodą za pracę 
dydaktyczną są też przeprowadzane co roku przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW 
konkursy na Wydziałowych Mistrzów Edukacji. Celem wydarzenia jest wyłonienie i nagrodzenie 
wybitnych dydaktyków na każdym z Wydziałów. Nagrodzonych zostaje 14 nauczycieli akademickich 
mających co najmniej stopień doktora. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy studenci SGGW. 
Zwycięstwo w tym konkursie jest traktowane przez nauczycieli akademickich jako szczególne 
wyróżnienie. Pracownicy Instytutu honorowani byli w tym konkursie wielokrotnie wyróżnieniami m.in.: 
w kategorii Mistrz Osobowości, Mistrz Motywacji, Mistrz Dydaktyki oraz nagrodami Wydziałowy Mistrz 
Edukacji.   

Wsparciu rozwoju kompetencji dydaktycznych i naukowych służą też spotkania organizowane 
regularnie przez Kierownika Katedry. 

6. spełnienie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 
zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 
w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

Dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz obsada zajęć w obszarach 
odpowiadających uzyskiwaniu przez studentów przygotowania pedagogicznego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) jest zgodny z wytycznymi 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia) oraz 
kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna a także Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie – 
odniesiono się do załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450). 

W przypadku kształcenia w zakresie Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej – 
odniesiono się do załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450).  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQjzt-RnLqNLjx7Ej0IFPCIBmac_-fUKJohx61MpLvO1qQ?e=QJBkIb
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EQjzt-RnLqNLjx7Ej0IFPCIBmac_-fUKJohx61MpLvO1qQ?e=QJBkIb
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz 
ich doskonalenie 

1. stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej i naukowej służącej realizacji 
zajęć oraz działalności naukowej, 
2. infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz praktyki 
zawodowe (w przypadku, gdy w planie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki 
zawodowe), 

Wydział Socjologii i Pedagogiki wykorzystuje własną nowoczesną bazę dydaktyczną oraz bazę 
ogólnouczelnianą, obejmującą sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe i 
laboratoria językowe oraz obiekty sportowe. Sale wykładowe wyposażone są w komputery i projektory 
multimedialne; sale audytoryjne wyposażone są w komputery i projektory multimedialne lub 
projektory multimedialne i rzutniki pisma. Większość sal jest klimatyzowana oraz nagłośniona. 

Dodatkowo w ramach Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki została utworzona Pracownia Badań 
Fokusowych, która korzysta z dwóch pomieszczeń (obserwacyjnego i fokusowni), znajdujących się w 
budynku nr 4. Fokusownia wyposażona jest w lustro weneckie, 2 kamery do nagrywania w jakości 
cyfrowej MP4/DVD oraz laptop z oprogramowaniem, urządzenie nagrywające (audio) a także rzutnik z 
ekranem do prezentacji multimedialnych. 

Stan bazy dydaktyczno-naukowej jest systematycznie monitorowany, poprzez bieżącą kontrolę 
sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętów. W sytuacji stwierdzonych uchybień w ich 
funkcjonowaniu podejmowane są działania naprawcze oraz starania o zakup nowych urządzeń. 

Studenci Wydziału mają dostęp do ogólnouczelnianej platformy e-learningowej dostępnej pod 
adresem https://e.sggw.pl/, która jest systematycznie rozwijana od ponad dekady, w ramach której 
istnieje możliwość prowadzenia zajęć e-learningowych w oparciu o system Moodle. W roku 2019 
udostępniono pracownikom i studentom nową platformę https://pd.sggw.edu.pl/Logowanie łączącą 
funkcjonalności e-lerningu z możliwością wykorzystania MS Teams oraz oprogramowania biurowego, 
które to oprogramowanie jest dostępne dla wszystkich studentów także poza platformą e-
learningową. 

Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są praktyki zawodowe pozwala na 
osiągnięcie efektów uczenia się. 

3. dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu a także platformy e-
learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w procesie nauczania i uczenia 
się studentów oraz w działalności i komunikacji naukowej, 

Studenci Wydziału mają dostęp do ogólnouczelnianej platformy e-learningowej dostępnej pod 
adresem https://e.sggw.pl/, która jest systematycznie rozwijana od ponad dekady, w ramach której 
istnieje możliwość prowadzenia zajęć e-learningowych w oparciu o system Moodle. W roku 2019 
udostępniono pracownikom i studentom nową platformę https://pd.sggw.edu.pl/Logowanie łączącą 
funkcjonalności e-lerningu z możliwością wykorzystania MS Teams oraz programowania biurowego, 
które to oprogramowanie jest dostępne dla wszystkich studentów także poza platformą e-
learningową. Ponadto, dzięki usłudze informatycznej – EDUROAM pracownicy, doktoranci oraz 
studenci SGGW mogą w sposób bezprzewodowy, bezpieczny, bezpłatny i prosty korzystać na kampusie 
Uczelni z zasobów Internetu. 

https://e.sggw.pl/
https://pd.sggw.edu.pl/Logowanie
https://e.sggw.pl/
https://pd.sggw.edu.pl/Logowanie
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4.udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 
z niepełnosprawnością, 
5. dostępność infrastruktury, w tym aparatury naukowej, oprogramowania specjalistycznego 
i materiałów dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu 
studiów w ramach pracy własnej, 

Infrastruktura Wydziału Socjologii i Pedagogiki podobnie jak całej uczelni dostosowana jest do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami w sposób zapewniający im pełny udział w kształceniu i prowadzeniu 
działalności naukowej. Istnieje możliwość takiej organizacji zajęć dydaktycznych, by grupy, w których 
znajdują się osoby z niepełnosprawnością ruchową, miały wszystkie zajęcia na parterze budynku nr 4 
dostępnym dla takich osób bądź w innych budynkach na kampusie uczelni, gdzie wszystkie sale są 
dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku nr 4 zlokalizowany jest także 
Dziekanat. Ponadto, zajęcia na kierunku Pedagogika odbywają się w należącym do INSIP budynku nr 
35 w nowej części Kampusu SGGW wyposażonym w windy.  

Wydział dysponuje dwiema własnymi salami komputerowymi, z których korzystają także inne Wydziały 
SGGW. Wszystkie komputery oprócz ogólnego oprogramowania biurowego Microsoft Office, dają 
możliwość korzystania z wyspecjalizowanych narzędzi statystycznych (SPSS). Sale wyposażone są 
również w oprogramowanie i akcesoria umożliwiające pracę na nich osobom z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami i ograniczeniami motorycznymi – np. specjalne klawiatury lub nakładki na 
klawiatury, joysticki. 

System wsparcia osób z niepełnosprawnościami opisany został również w Kryterium 2 pkt 4. 

6. system biblioteczno-informacyjny uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów informacji 
naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie 
dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku, a 
także działalności naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których przyporządkowany jest 
kierunek, w tym w szczególności dostępu do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach, 

Studenci Wydziału mają do dyspozycji zbiory Biblioteki SGGW. Obecnie Biblioteka Główna posiada ok. 
550 tys. vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych zapisanych w formie papierowej oraz ok. 300 tys. 
jednostek zapisanych w postaci elektronicznej, przeszukiwanych za pomocą rozbudowanych narzędzi 
informacyjnych; tym samym czytelnicy mają zapewniony bieżący dostęp do światowego dorobku 
naukowego - książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prace doktorskie, magisterskie, zbiory 
kartograficzne, normy, elektroniczne, wersje dokumentów). Duża część zbiorów znajduje się w wolnym 
dostępie. Biblioteka jest skomputeryzowana, w lokalnej sieci komputerowej pracuje 115 stanowisk. 
Dla czytelników przeznaczonych jest 55 stanowisk w celu przeszukiwania katalogowych baz 
komputerowych, zagranicznych i polskich bibliograficznych baz danych oraz zasobów internetowych. 
Czytelnie, informatorium, sala katalogowa, wypożyczalnia podręczników wyposażone są w 
nowoczesny sprzęt komputerowy, kserograficzny i skaner dostępny dla czytelników, który ułatwia 
korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i baz bibliograficznych. 

Katalogi biblioteki są skomputeryzowane, a z jej zasobów można również korzystać z komputerów 
osobistych. Intensywnie rozwijana jest kolekcja zbiorów elektronicznych, również z zakresu nauk 
społecznych, w tym publikacje własne SGGW. 

Priorytetem Biblioteki jest umożliwienie zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych. Dla 
pracowników i studentów dostępne są prenumerowane przez SGGW wiodące bazy czasopism 
naukowych takie jak EBSCO, ELSEVIER, JSTOR, Oxford Journals, ProQuest, SpringerLink czy Wiley Online 
Library. Biblioteka umożliwia również dostęp do baz abstraktowych oraz do baz e-książek takich jak 
Platforma IBUK libra (z prenumeratą książek dostępnych dla pracowników oraz studentów), ProQuest 
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Ebook Central, Springer, ScienceDirect (Elsevier), Wiley. Ta część zasobów Biblioteki była dostępna dla 
studentów i pracowników z komputerów domowych bez przerw także w czasie obostrzeń związanych 
z sytuacją epidemiczną i może być wykorzystywana w czasie pracy zdalnej. 

7. sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz 
systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym 
studentów, 
8. spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

Stan bazy dydaktyczno-naukowej jest systematycznie monitorowany poprzez bieżącą kontrolę 
sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętów. W sytuacji stwierdzonych uchybień w ich 
funkcjonowaniu podejmowane są działania naprawcze oraz starania o zakup nowych urządzeń. 

Biblioteka Główna SGGW poszerza systematycznie swoje zbiory z zakresu nauk społecznych i 
humanistycznych. Nabywane są tytuły wiodących polskich wydawców, jak również wydawnictw 
akademickich z całej Polski. Biblioteka SGGW rozszerza swoją ofertę również o wybrane publikacje 
zagraniczne, głównie akademickie. Zakupy prowadzone są w celu zapewnienia możliwie całościowego 
objęcia dostępnych tytułów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Zbiory uzupełniane są na 
bieżąco w najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem bieżących potrzeb dydaktycznych i 
naukowych Wydziału. Zakupy dostępnych na rynku wydawniczym tytułów z zakresu nauk społecznych 
ze szczególnym uwzględnieniem socjologii i pedagogiki wzbogacane są również o pozycje z wiodących 
wydawnictw umożliwiające samodzielną pracę studentów i pracowników. Biblioteka dokonuje 
zakupów w uzgodnieniu z koordynatorem Wydziałowym, który monitoruje corocznie potrzeby 
Wydziału. Wszyscy pracownicy i studenci mogą również zgłaszać bezpośrednio do biblioteki potrzebę 
zakupów poszczególnych pozycji drukowanych, bądź dostępu do zasobów elektronicznych.  

Proces kształcenia na ocenianym kierunku odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej 
na osiągnięcie efektów uczenia się określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej 
ustawy. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

W planowaniu zajęć dydaktycznych priorytetem jest dostosowanie sal, w których odbywają się zajęcia, 
do potrzeb danej grupy, a nie tylko wykorzystywanie Wydziałowej infrastruktury. Wydział Socjologii i 
Pedagogiki może wykorzystywać całość ogólnouczelnianej bazy dydaktycznej oraz w razie potrzeby 
również bazę innych Wydziałów Uczelni. 

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

1. zakresy i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 
z pracodawcami oraz jej wpływ na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego 
realizację, w tym realizację praktyk zawodowych (w przypadku, gdy w planie studiów na ocenianym 
kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe), 
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Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW współpracuje z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w tym z pracodawcami z różnych branż, stowarzyszeniami i fundacjami. Współpraca ta 
zapewnia udział przedstawicieli otoczenia w określaniu koncepcji kształcenia oraz pomaga w tworzeniu 
odpowiadającego wymaganiom współczesnego rynku pracy programu studiów.  

Na kierunku Pedagogika jest podpisanych 14 umów o współpracy z instytucjami z otoczenia społeczno-
gospodarczego. Wśród tych podmiotów znajdują się szkoły i przedszkola (np. Zespół Szkół nr 74 w 
Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 listopada; Polsko-Angielskie Przedszkole Artystyczne 
Magic-Fish oraz Polska-Angielska Szkoła Podstawowa Edison; Prywatna Szkoła Podstawowa “World 
School”), poradnie (np. Gabinet Integracji Sensorycznej mgr Izabela Pochroń), stowarzyszenia (np. 
Stowarzyszenie Ekologiczne Ziarno). Ostatnia weryfikacja współpracujących z Wydziałem podmiotów 
odbyła się w połowie listopada 2021 roku, w ramach której 3 umowy zostały oznaczone jako 
zdezaktualizowane z powodu zaprzestania działalności podmiotów.  

W ramach projektu „Akademia Przyszłości” Nr POWR.03.01.00-00-U141/17 podpisano umowę z 
UPEMI (Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego) z siedzibą w Warszawie (projekt 
zakończono z dniem 30.12.2020). Ponadto, Wydział współpracował/współpracuje z różnymi 
podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpraca nie została w żaden sposób 
sformalizowana. Są to np. Fundacja „Małe Misie”, Szkoła Podstawowa w Malcanowie, Ruch Społeczny 
Obywatele dla Edukacji, Fundacja EduTank, Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” z Pruszkowa, XLVI 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 384 z 
Warszawy. 

Współpraca Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest różnorodna. Wydział dba o 
poprawianie relacji i zacieśnianie współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. W 
latach 2016-2021 odbyło się kilkanaście nieformalnych spotkań z przedstawicielami poszczególnych 
firm/organizacji mających na celu rozmowy o rozwoju współpracy. Ich wynikiem są m.in. podpisane 
umowy o współpracę czy przyjmowanie studentów na praktyki. W Radzie Programowej dla kierunku 
Pedagogika znajduje się przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego - Michał Wigurski – Prezes 
Fundacji „Małe Misie” oraz Urszula Kolenda – dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie. 

Podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego aktywnie uczestniczą w organizowaniu seminariów i 
warsztatów dla studentów. Inicjatyw tego typu było w latach 2016-2021 - trzynaście. Wśród nich 
można wymienić np. Wykład zatytułowany „Od zaciekawienia do porozumienia się, czyli co warto 
wiedzieć o komunikowaniu się” prowadzony przez Annę Resler-Moskwa, psychologa, psychoterapeutę 
UCK WUM, SWPS, czy wykład „Szkolnictwo karaimskie w dwudziestoleciu międzywojennym” 
prowadzony przez Adama J. Dubińskiego ze Związku Karaimów Polskich. 

Wydział podejmuje działania, które ułatwić mają studentom i absolwentom odnalezienie się na rynku 
pracy. Wydział pośredniczy w przekazywaniu ofert pracy studentom i absolwentom, które otrzymuje z 
zewnątrz. W indywidualnych przypadkach studenci odbywają praktyki w placówkach, z którymi 
Wydział ma podpisane umowy.  

Od roku 2016 prowadzone są cykliczne spotkania w ramach projektu „Od Pierwszaka do Żaka” - 
warsztaty dla dzieci, autorski wykład przygotowywany przez dzieci lub młodzież szkolną dla 
społeczności akademickiej. Beneficjentami programu są podmioty z otoczenia społeczno-
gospodarczego Wydziału m.in. Prywatna Szkoła Podstawowa „World School” w Piasecznie, Szkoła 
Podstawowa w Malcanowie a także Szkoły Podstawowe z Warszawy. 

Od 2017 roku na Wydziale prowadzona jest „Szkoła Twórczego Myślenia”. Są to spotkania z 
przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki. Projekt ma na celu doskonalenie i rozwój motywacji, 
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wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. twórczego myślenia, podejmowania działań twórczych, 
poszerzania specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie, rozwoju umiejętności interpersonalnych, 
tworzenia wielu różnych sposobów podejścia do rozwiązania problemu. W ramach spotkań odbywają 
się także zajęcia warsztatowe – na przykład w marcu 2017 r. odbył się warsztat zatytułowany: 
„Budowanie pomysłów na twórcze działania – inspiracje teatralne, filmowe i literackie”. Odbyło się 
także spotkanie, które dotyczyło kontaktów z osobami z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania 
mieli możliwość m.in. poznania ogólnych zasad savoir-vivru w kontaktach z osobami z 
niepełnosprawnościami oraz przećwiczenia sposobów alternatywnej komunikacji.  

Od lutego 2016 roku do lutego 2018 roku na Wydziale odbywały się debaty gwiaździste, które były 
organizowane w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, m.in. Uniwersytet Gdański, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski. Kolejne 
spotkania obejmowały zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkoły, nauczyciela w XXI wieku oraz roli 
rodziców w edukacji.  I tak na przełomie listopada i grudnia 2016 r. odbyła się debata pod tytułem 
„Dobra szkoła, to…”; w kwietniu 2017 r. - „Jak kształcić nauczyciela w XXI w.”; w lutym 2018 r. - „Rola 
rodziców w edukacji”. Debatę współorganizowały także podmioty z otoczenia społeczno-
gospodarczego Wydziału, m.in. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji oraz Fundacja EduTank, 
których nadrzędnym celem jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce. 

Wydział wraz z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego organizuje również konferencje. W 
maju 2018 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Ziarno” zorganizowano 
konferencję zatytułowaną: „Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania 
przyszłości”. Przedstawiciele Wydziału biorą również udział w konferencjach organizowanych przez 
współpracujące podmioty. Przykładem może być konferencja organizowana przez Edison Primary 
School w Warszawie – kontrahent zewnętrzny Wydziału (umowa), Ruch Społeczny Obywatele dla 
Edukacji oraz Fundację EduTank zatytułowana „e-Edukacja to Relacja - nowe technologie w praktyce 
edukacyjnej". 

W latach 2018-2020 na Wydziale realizowany był projekt „Akademia Przyszłości”. Celem projektu było 
opracowanie 8 programów kształcenia przez pracowników SGGW we współpracy z Partnerem – 
podmiotem działającym na rzecz edukacji – skierowanych do uczniów pierwszych klas szkół średnich, 
w wieku 15-16 lat i ich rodziców, które zwiększyły stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W oparciu o opracowane 
programy kształcenia zrealizowano cykl 8 działań dydaktycznych dla grupy 100 osób w okresie od 
01.01.2018 do 30.12.2020 r. Działania te przeprowadzone zostały przez mentorów - ekspertów w 
zakresie rozwoju osobistego oraz pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału. Projekt służył 
realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia 
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 
2014-2020.  

Wydział angażuje się także w działalność na rzecz społeczności lokalnej Warszawy i okolicznych 
miejscowości. W ramach Dni SGGW, które przed pandemią odbywały się co roku, pracownicy i studenci 
Katedry Pedagogiki prowadzili „Zakątek pedagogiczny” i „Kącik Malucha”. W ramach tych aktywności 
odwiedzający w tym czasie SGGW mogli skorzystać z bezpłatnych porad i diagnoz pedagogicznych, jak 
również wziąć udział w wielu atrakcjach organizowanych dla dzieci. Z okazji 200-lecia SGGW 
pracownicy Katedry zorganizowali specjalny program gier i zabaw dla dzieci w Łazienkach Królewskich. 
Warto też dodać, iż w przedsięwzięcie to zaangażowali się również studenci wszystkich roczników i 
specjalności na kierunku Pedagogika.  
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Pracownicy Katedry Pedagogiki (dawniej Katedry Edukacji i Kultury) podjęli inicjatywę działań na rzecz 
dzieci pod tytułem: Katedra Edukacji i Kultury Dzieciom. W ramach tej inicjatywy organizowano 
cykliczne przedstawienia dla lokalnych przedszkoli i szkół. Inicjującym wydarzeniem było przygotowane 
w czerwcu 2016 roku przez studentów 1 i 2 roku kierunku Pedagogika pod opieką pracowników 
Katedry Pedagogiki przedstawienie w Auli Kryształowej SGGW – „Alicja w krainie czarów”. Zaproszone 
na nie zostały dzieci z przedszkoli „Bajka” w Zalesiu Dolnym; „Pomarańczowa Ciuchcia” z Pruszkowa 
oraz ze Stowarzyszenia „Projekt Raszyn”.  W 2018 roku nauczyciele i studenci Wydziału uczestniczyli w 
pikniku organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 384 przy ulicy Kajakowej w Warszawie – pomagali 
przy organizacji i prowadzeniu zabaw dla dzieci. W latach 2017-2018 dla uczniów tej szkoły i jeszcze 
innych podmiotów odbywały się organizowane przez pracownika Wydziału warsztaty rękodzielnicze. 

Wydział współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem SGGW zlokalizowanym na terenie Kampusu 
SGGW, w ramach uczestnictwa studentów kierunku Pedagogika w życiu przedszkola. 

Pracownicy Katedry Pedagogiki angażują się we współpracę z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi. 
W latach 2016-2020 udzielili oni różnego rodzaju wywiadów - telewizyjnych, radiowych oraz dla prasy 
(np. dr P. Pasieka – Radio TOK FM, Spotify, mgr E. Małachowska – Radio Plus, Polskie Radio Program I 
„Strefa rodzica”, Telewizja Polsat).  

2. sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływ jej 
rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji 

Jak wskazano powyżej, na Wydziale Socjologii i Pedagogiki odbywają się spotkania z przedstawicielami 
otoczenia społeczno-gospodarczego, które pomagają zrozumieć pracownikom i studentom wymagania 
współczesnego rynku pracy. W 2017 r. wprowadzono zmiany w programie kształcenia, w związku z 
ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575), które poddano 
procesowi opiniowania przez współpracujących wówczas z Katedrą interesariuszy zewnętrznych. 
Opinie zostały w praktyce wykorzystane podczas aktualizacji oferty kształcenia dla kandydatów na 
kierunek Pedagogika. 

W 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w 

sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 

poz. 1450), w związku z czym wprowadzono do programu kształcenia na kierunku Pedagogika zmiany 
dotyczące wymogów związanych z uzyskiwaniem przez studenta przygotowania pedagogicznego oraz 
wymogów związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu Terapeuty 
pedagogicznego. Po wprowadzeniu zmian ponownie poddano opiniowaniu program kształcenia przez 
współpracujących z Katedrą interesariuszy zewnętrznych.  
Istotną wartością w monitorowaniu, ocenie i doskonaleniu programu studiów są cykliczne spotkania 
Rady Programowej przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Spotkania te sprzyjają zacieśnianiu współpracy oraz stają się przyczynkiem do szerokiej debaty na 
temat jakości kształcenia, gdzie teoria może być weryfikowana w praktyce edukacyjnej. 

W ramach prowadzonego na uczelni monitorowania losów zawodowych absolwentów (Kryterium 3 
pkt 9) pozyskiwane są dane na temat przydatności zdobytej na studiach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w indywidualnej perspektywie kariery zawodowej absolwentów.  

Koordynator ds. Współpracy z otoczeniem gospodarczym składa coroczne sprawozdania ze swojej 
działalności Dyrektorowi Instytutu i udostępniania je Koordynatorowi ds. Jakości kształcenia. W 
corocznym Raporcie z ewaluacji Wydziałowego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 
Kształcenia składanym Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia i publikowanym na stronie 
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Wydziału https://wsip.sggw.pl/jakosc-ksztalcenia uwzględnia się uwagi, wnioski i rekomendacje z tego 
sprawozdania. 

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

1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku 
(przy uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów). 
 
Realizowany na kierunku Pedagogika proces umiędzynarodowienia jest szansą na podniesienie jakości 
kształcenia i powiązania go z wymiarem praktycznym poprzez: 
- wymianę myśli naukowej i promocję wyników realizowanych przez pracowników i studentów prac 
badawczych; 
- porównywanie doświadczeń polskich i zagranicznych nauczycieli oraz studentów; 
- poznawanie warsztatu pracy w zakresie metod, form i środków dydaktycznych; 
- tworzenie sieci kontaktów.  
Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia 
przewiduje doskonalenie procesów dydaktyki poprzez wykorzystanie możliwości związanych z 
nawiązywaniem współpracy międzynarodowej. Strategie rozwoju kierunku przewidują doskonalenie 
procesu umiędzynarodowienia. 
 
2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 
uwzględnieniem kształcenia w językach obcych 

Umiędzynarodowieniu procesu kształcenia na kierunku Pedagogika służą przede wszystkim 
odpowiednio sprofilowane pod kątem specyfiki kierunku zajęcia z języków obcych. Studenci studiów I 
stopnia, prowadzonych zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej uczęszczają na pierwszym 
roku studiów na kursy językowe do Centrum Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie, które kończą 
się egzaminem na poziomie CEF B2. 

Studenci studiów II stopnia, prowadzonych w obu formach uczęszczają na Translatoria, których 
zadaniem jest wdrożenie ich w specyfikę języka angielskiego sprofilowanego pod kątem kierunku 
Pedagogika na poziomie B2+.  

Ponadto, w programie studiów corocznie uwzględnia się zajęcia z profesorami wizytującymi. 
Dodatkowo, sylabusy większości zajęć na kierunku Pedagogika wśród literatury nadobowiązkowej 
zawierają także literaturę anglojęzyczną, która jest podstawą do podejmowania wielorakich analiz 
teoretycznych w trakcie zajęć. Nasi studenci mają również możliwość korzystania z anglojęzycznej 
oferty programu Erasmus+ realizowanej przez wykładowców SGGW w Warszawie. 

3. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposoby weryfikacji osiągania 
przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny 

Uzyskany przez studentów poziom kompetencji językowych weryfikowany jest poprzez: egzaminy 
organizowane przez Centrum Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie lub egzaminy organizowane 
przez zewnętrzne szkoły językowe dla studentów starających się o wyjazd w ramach programu 
Erasmus+ lub w ramach wewnętrznego systemu weryfikowania efektów uczenia się przypisanych do 
zajęć translatoryjnych. 

4. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry 

https://wsip.sggw.pl/jakosc-ksztalcenia
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Wydział Socjologii i Pedagogiki ma podpisane umowy z 13 uczelniami zagranicznymi:  

1. Sofia University (Bułgaria) 
2. St. Kliment Ohridski Trakia University (Bułgaria) 
3. University of West Bohemia (Czechy) 
4. Technological Educational Institute of Crete (Grecja) 
5. Latvia University of Life Sciences and Technology (LLU, Łotwa) 
6. Instituto Politecnico de Castelo Branco (Portugalia) 
7. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugalia) 
8. Universitatea Babeş-Bolyai (Rumunia) 
9. Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja) 
10. University of Presov (Słowacja) 
11. The Catholic University in Ruzomberok (Słowacja) 
12. Akdeniz University (Turcja) 
13. Universita degli Studi della Tuscia (Włochy) 

W przedstawionym poniżej zestawieniu wyszczególniono wszystkie wyjazdy studentów kierunku 
Pedagogika na zagraniczne uczelnie w ramach programu Erasmus+ w latach 2015-2021. Trudno 
wskazać na podstawie tych danych jakiś jednoznaczny trend. Średnia rocznych wyjazdów wśród 
studentów kierunku Pedagogika wynosi: 1. Największym zainteresowaniem cieszą się uczelnie 
portugalskie, w tym przede wszystkim Instituto Politecnico de Castelo Branco. Najczęściej 
wskazywanymi powodami nieprzystępowania do naboru na tego typu wyjazdy wymieniane są: 
trudność w znalezieniu odpowiednich zajęć w ofercie uczelni partnerskich, niedostateczna znajomość 
języka oraz, co również należy podkreślić, trudności ekonomiczne. Względnie niski poziom 
zainteresowania wyjazdami na studia wymienne wynika jednak przede wszystkim ze specyfiki studiów 
na kierunku Pedagogika. Specjalistyczny charakter kształcenia, począwszy od semestru 4 studiów I 
stopnia sprawia, że jedynym „oknem wyjazdowym” dla studentów kierunku Pedagogika jest semestr 
2 i 3. W pozostałych semestrach trudno znaleźć na uczelniach partnerskich „odpowiedniki” zajęć 
wymaganych w programie kształcenia na kierunku Pedagogika. Studenci są świadomi, że aby uzyskać 
kwalifikacje pedagogiczne (w postaci tzw. „przygotowania pedagogicznego”) muszą zrealizować 
konkretne zajęcia gwarantujące osiągnięcie ściśle określonych efektów uczenia się. 

Rok akademicki Uczelnia Kraj 

2015/16 Instituto Politecnico de Castelo Branco Portugalia 

2018/19 Akdeniz University Turcja 

2018/19 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro Portugalia 

2019/20 Instituto Politecnico de Castelo Branco Portugalia 

2019/20 University of West Bohemia Czechy 

 

Główne kierunki przyszłego rozwoju w ramach obszaru szeroko pojętych studiów w języku angielskim 
obejmują: rozszerzanie oferty uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy o studiach wymiennych 
oraz poszerzanie oferty zajęć oferowanych przez pracowników Wydziału dla studentów programu 
Erasmus+.   

5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku 

Wydział we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych i Pedagogiki co roku zaprasza wykładowców 
z zagranicznych ośrodków akademickich tzw. Visiting Professors. Przyjazdy te są finansowane ze 
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środków programu POWER, środków INSIP oraz Uczelni. W latach 2020-2021 tego typu wizyt w INSIP 
było w sumie 10 (4 poprzednie finansowane były z budżetu Uczelni). Każdy profesor wizytujący 
realizuje na Wydziale 60 godzin zajęć dydaktycznych. Pełna tabela tych wizyt zamieszczona została 
poniżej: 

  Tytuł/ stopień 
naukowy 

Imię i Nazwisko Uczelnia macierzysta Semestr 

1. Dr hab.  Kamil Kardis Prešovská univerzita v 
Prešove, Prešov, Słowacja 

Semestr zimowy, 
2017/2018 

2. Prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin Université Grenoble Alpes, 
Grenoble, Francja 

Semestr letni, 
2017/2018 

3. Prof. dr hab. Beata Balogova Prešovská univerzita v 
Prešove, Prešov, Słowacja 

Semestr letni, 
2018/2019 

4. Prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin Université Grenoble Alpes, 
Grenoble, Francja 

Semestr zimowy, 
2019/2020 

5. Prof. dr hab. Beata Balogova Prešovská univerzita v 
Prešove, Prešov, Słowacja 

Semestr zimowy, 
2020/2021 

6. Dr hab.  Kamil Kardis Prešovská univerzita v 
Prešove, Prešov, Słowacja 

Semestr zimowy, 
2020/2021 

7. Dr hab. Maria Kardis Prešovská univerzita v 
Prešove, Prešov, Słowacja 

Semestr zimowy, 
2020/2021 

8. Prof. Svetlana Loboda National Aviation 
University of Kyiv, Ukraina 

Semestr zimowy, 
2020/2021 
 

9. Prof. Martin Kaleja Slezska univerzita v Opavě, 
Opava, Czechy 

Semestr zimowy, 
2020/2021 
 

10. Dr hab. Peter Adamisin Prešovská univerzita v 
Prešove, Prešov, Słowacja 

Semestr letni, 
2020/2021 

11. Prof. dr hab. Natalia Seiko 
  

Żytomierski Uniwersytet 
Państwowy im. Iwana 
Franki, Ukraina 

Semestr zimowy, 
2021/2022 

12. Prof. dr hab. Nadija Pawlyk Żytomierski Uniwersytet 
Państwowy im. Iwana 
Franki, Ukraina 

Semestr zimowy, 
2021/2022 

13. Prof. Fatih Çetin Niğde Ömer Halisdemir 
University, Turcja 

Semestr zimowy, 
2021/2022 

14. Prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin Université Grenoble Alpes, 
Grenoble, Francja 

Semestr zimowy, 
2021/2022 

 

6. Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz 
doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu rezultatów 
umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację 

Stan umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku Pedagogika ewaluowany jest raz do roku 
w trakcie omawiania sprawozdania z działalności Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w 
gronie władz Instytutu oraz Wydziału. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące przebiegu 
umiędzynarodowienia procesu kształcenia przedstawiane jest także członkom Rady Instytutu. 
Formułowane są wówczas postulaty o charakterze naukowym oraz programowo-dydaktycznym.  
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

Kierunek Pedagogika prowadzony na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w Rankingu Kierunków Studiów 
„Perspektywy 2020” uplasował się na 8 miejscu w Polsce. W kolejnej edycji – w roku 2021 – była to w 
skali całego kraju lokata 7 (ex aequo z dwiema innymi uczelniami). W obu rankingach wysoko oceniany 
był poziom umiędzynarodowienia kierunku (rozumiany jako liczba studentów z zagranicy; 2020: 19,10 
pkt oraz 2021: 6,90 pkt). Równie dobrze kierunek wypadał w kategorii liczby publikacji pisanych we 
współpracy międzynarodowej (2020: 90,00 pkt oraz 2021: 90,90 pkt).  

W kontekście kryterium „poziom umiędzynarodowienia kierunku” warto wskazać na statystyki. Na 
Wydziale Socjologii i Pedagogiki na przestrzeni lat 2018-2021 odnotowuje się wzrost liczby studentów 
z zagranicy. W roku ubiegłym liczba obcokrajowców studiujących na kierunku Pedagogika wynosiła 4, 
w roku bieżącym jest to już 7 studentów. Krajami pochodzenia studentów z zagranicy studiujących na 
Wydziale Socjologii i Pedagogiki są: Białoruś, Ukraina oraz Czechy. 

Forma studiów 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

I stopnia 
stacjonarne 

2 6 2 7 

I stopnia 
niestacjonarne 

0 0 0 0 

II stopnia 
stacjonarne 

1 0 2 0 

II stopnia 
niestacjonarne 

0 0 0 0 

Razem 3 6 4 7 

 

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

1. dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 
z  niepełnosprawnością, 

W ramach systemu wsparcia studentów organizowane są spotkania adaptacyjne dla studentów 
pierwszego roku, w trakcie których studenci otrzymują wstępne informacje o procesie i programie 
kształcenia, źródłach dostępnej informacji na temat procesu studiowania oraz osobach, do których 
mogą się zwracać po informacje i pomoc. Na pierwszym spotkaniu zostaje przedstawiony grupie 
Opiekun roku, którego rolą jest służyć pomocą i informacjami studentom danego rocznika. Na 
ocenianym kierunku powołano 10 opiekunów wszystkich roczników studiów I i II stopnia 
prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.  

Ponadto, wsparciem dla studentów kierunku Pedagogika są dyżury i konsultacje z wykładowcami oraz 
z Władzami Dziekańskimi. Studenci kierunku Pedagogika mają także możliwość otrzymania pomocy 
materialnej oraz zakwaterowania w domach studenckich SGGW. Studenci są również informowani o 
możliwych formach wsparcia finansowego, np. w zakresie kredytów studenckich.  

Informator Ministerstwa 

https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wsparcie-finansowe-dla-
studento%cc%81w_informator-MEiN-1-1.pdf 

https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wsparcie-finansowe-dla-studento%cc%81w_informator-MEiN-1-1.pdf
https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wsparcie-finansowe-dla-studento%cc%81w_informator-MEiN-1-1.pdf
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Wszystkie informacje dotyczące systemu wsparcia dostępne są na stronach uczelnianych i na stronie 
Wydziałowej.  

Z poziomu strony internetowej Uczelni, studenci mają szeroki dostęp do informacji praktycznych: 
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/  

Zawarte na niej dane obejmują m.in. informacje dotyczące organizacji procesu studiowania, pomocy 
materialnej, stypendiów oraz zapomóg, jak również ubezpieczeń oraz pomocy psychologicznej.  

W celu sprawnego załatwiania spraw administracyjnych oraz związanych z procesem studiowania na 
Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW studenci ocenianego kierunku mają swobodny dostęp do 
szeregu druków i podań ogólnych, z których mogą korzystać. Szczegółowe informacje dotyczące 
powyższych kwestii znajdują się na stronie Wydziału w zakładkach dedykowanych studentom. 

Podkreślić należy, że jedną z podstawowych form systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się 
jest możliwość indywidualnej organizacji studiów określona w Regulaminie Studiów w SGGW. Zgodnie 
z cytowanym aktem prawnym w SGGW obowiązują następujące rodzaje indywidualnej organizacji 
studiów:  

1) indywidualny program studiów, zwany dalej „IPS”,  
2) indywidualny plan zajęć, zwany dalej „IPZ”,  
3) spersonalizowany plan studiów, zwany dalej „SPS”. 

Regulamin studiów w SGGW 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-
studiow/  

Należy zaznaczyć, że w SGGW w Warszawie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole SGGW, z którego 
oferty mogą korzystać dzieci studentów, doktorantów i pracowników SGGW. Studenci przyjezdni mogą 
korzystać z dobrze wyposażonych domów studenckich z możliwością uzyskania dopłaty do 
zakwaterowania w przypadku trudnej sytuacji materialnej.   

Nauczyciele akademiccy pracujący w SGGW szkoleni są w zakresie metod wsparcia studentów 
niepełnosprawnych w procesie kształcenia uniwersyteckiego (Szkolenie: „Pracownicy SGGW wobec 
studentów niepełnosprawnych” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 
uczelni SGGW w Warszawie). Ponadto na stronie internetowej http://niepelnosprawni.sggw.pl/ 
nauczyciele akademiccy SGGW prowadzący zajęcia dydaktyczne ze studentami z 
niepełnosprawnościami mogą znaleźć wskazówki przygotowane przez współpracowników Fundacji 
Instytut Rozwoju Regionalnego dotyczące prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością mowy, 
słuchu, wzroku i ruchu. Warto wspomnieć, iż w wyniku prowadzonych przez pracowników Zakładu 
Pedagogiki szkolnej z terapią działań, których celem było upowszechnianie wiedzy na temat 
funkcjonowania studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przygotowano i 
rozdystrybuowano szczegółowe informacje na temat specyficznych potrzeb studentów z dysleksją, 
dysgrafią, dysortografią. Na Uczelni powołany jest Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, 
a na Wydziale Socjologii i Pedagogiki Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych.  

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w SGGW na wniosek studenta z niepełnosprawnością 
Prodziekan lub Opiekun ds. praktyk może ustalić inny niż przyjęty w Regulaminie praktyk sposób i tryb 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/regulamin-studiow/
http://niepelnosprawni.sggw.pl/
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ich odbywania, ale przyjęte rozwiązanie nie może prowadzić do obniżenia wymagań merytorycznych 
wobec wnioskującej osoby.   

Kampus SGGW w Warszawie to jeden z największych w Polsce i bardzo przyjazny studentom. Lokalizuje 
na jednym obszarze budynki związane z realizacją dydaktyki, w tym budynek dedykowany nauczaniu 
języków obcych, Bibliotekę Główną, Obiekty Sportowe SGGW (hale sportowe, korty i hale tenisowe, 
basen, siłownie, sale ćwiczeniowe, sale fitness), akademiki, budynki administracyjne, lokale 
przeznaczone do wykorzystania przez Samorząd Studentów i Koła Naukowe (tzw. Centrum 
Samorządowca przy Domu Studenckim Feniks) oraz inne organizacje studenckie, Niepubliczne 
Przedszkole SGGW, NZOZ SGGW, liczne bufety, sklepy, miejsca integracji społecznej (kluby studenckie, 
miejsca przeznaczone do grillowania i na organizację corocznych Ursynaliów). Infrastruktura ta stanowi 
ogromne wsparcie dla studentów nie tylko w procesie uczenia się, ale także w procesie rozwoju 
społecznego.  

Kampus SGGW 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/informacje-praktyczne/kampus/  

Budynek nr 35 należący do INSIP, w którym odbywają się zajęcia dla kierunku Pedagogika dostosowany 
jest do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu (podjazd, toaleta, winda). Budynek 4 na poziomie 
parteru – podjazd, toaleta. W domach studenckich część pokojów uwzględnia potrzeby osób z 
dysfunkcją narządów ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. Przygotowane są oznakowane 
miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością ruchową. 
Budynek Biblioteki Głównej SGGW także zapewnia dostęp do czytelni studentom z 
niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, Biblioteka Główna dysponuje: powiększalnikiem 
stacjonarnym i przenośnymi lampami powiększającymi, specjalistycznym stanowiskiem 
komputerowym dedykowanym osobom niedowidzącym i słabowidzącym. Wszystkie obiekty 
kompleksu sportowego SGGW są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  

Na stronie internetowej zamieszczane są informacje skierowane do niepełnosprawnych studentów 
SGGW dotyczące różnego rodzaju wsparcia im dedykowanego.  

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-
niepelnosprawni/  

Studenci mogą korzystać także ze wsparcia psychologicznego w NZOZ SGGW.   

Studenci SGGW mogą liczyć na szeroką ofertę wsparcia materialnego w ramach środków funduszu 
stypendialnego SGGW, na które składają się środki finansowe przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki 
na świadczenia dla studentów oraz z innych źródeł. Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w 
formie różnego rodzaju stypendiów i zapomóg. System stypendialny uwzględnia także potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami oraz promuje studentów wyróżniających się naukowo, sportowo i 
artystycznie. Zasady udzielania pomocy materialnej określone są w ogólnouczelnianym Regulaminie 
świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 111 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i 
doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na podstawie ww. Regulaminu 
student SGGW w ramach środków funduszu stypendialnego może ubiegać się o świadczenia w formie:  

1) stypendium socjalnego;  
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;  

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/informacje-praktyczne/kampus/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-niepelnosprawni/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-niepelnosprawni/
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3) stypendium Rektora;  
4) zapomogi.  
Ponadto student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni oraz o stypendium 
Ministra za znaczące osiągnięcia. Na zasadach określonych w ww. dokumencie o stypendia socjalne 
mogą ubiegać się również cudzoziemcy studiujący w SGGW.  

Zarządzenie Nr 111 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 13 października 2021 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EctPkec6cmlBloZ6a9kvmzEB2d6kDmU0G
i46NTQp6XLH0w?e=UdLfMn  

Szczegółowe informacje dotyczące Stypendiów z Funduszu Świadczeń wraz ze wzorami dokumentów 
studenci kierunku Pedagogika znaleźć mogą na stronie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/stypendia/ 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Rektora SGGW z dnia 01.10.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 
od roku akademickiego 2019/2020, innych opłat związanych z odbywaniem tych studiów oraz trybu i 
warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części, studenci studiujący w formie niestacjonarnej, w 
tym studenci cudzoziemcy mogą wnioskować o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za studia, 
pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych we wskazanym Zarządzeniu (np. wybitne wyniki w 
nauce, szczególnie trudna sytuacja materialna, certyfikat z języka polskiego i inne).  

Zarządzenie nr 47 Rektora SGGW z dnia 01.10.2019 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETeYLwvTyzROuxZcyZwPgK0Bhiu39MLTFJ
QZmlTg_R1tPQ?e=BQ3Kom  

Natomiast Zarządzeniem nr 69 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 
26 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających 
studia w roku akademickim 2021/2022 ustalono wysokość opłat za usługi edukacyjne pobieranych od 
studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 (rocznik) w wysokości określonej w 
załączniku do niniejszego zarządzenia. 

Zarządzenie nr 69 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcsxZj1C7ldFlrNboSvyPhkBSW8UtyJYf05T-
hiJIiWBgw?e=YG4Wob  

Na Wydziale obowiązuje jednakowy dla całej uczelni stypendialny system wsparcia. Wnioski 
stypendialne kierowane są do dziekanatu, gdzie sprawdzana jest ich kompletność, po czym 
rozpatrywane są przez Komisję stypendialną. W przypadku nieotrzymania stypendium istnieje 
procedura odwoławcza. Informacje o pomocy materialnej dla studentów wraz z wykazem i ze wzorami 
dokumentacji, które należy dołączyć do wniosku stypendialnego zamieszczone są na stronie Wydziału 
i stronie SGGW.  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EctPkec6cmlBloZ6a9kvmzEB2d6kDmU0Gi46NTQp6XLH0w?e=UdLfMn
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EctPkec6cmlBloZ6a9kvmzEB2d6kDmU0Gi46NTQp6XLH0w?e=UdLfMn
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EctPkec6cmlBloZ6a9kvmzEB2d6kDmU0Gi46NTQp6XLH0w?e=UdLfMn
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/stypendia/
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETeYLwvTyzROuxZcyZwPgK0Bhiu39MLTFJQZmlTg_R1tPQ?e=BQ3Kom
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETeYLwvTyzROuxZcyZwPgK0Bhiu39MLTFJQZmlTg_R1tPQ?e=BQ3Kom
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/ETeYLwvTyzROuxZcyZwPgK0Bhiu39MLTFJQZmlTg_R1tPQ?e=BQ3Kom
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcsxZj1C7ldFlrNboSvyPhkBSW8UtyJYf05T-hiJIiWBgw?e=YG4Wob
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcsxZj1C7ldFlrNboSvyPhkBSW8UtyJYf05T-hiJIiWBgw?e=YG4Wob
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EcsxZj1C7ldFlrNboSvyPhkBSW8UtyJYf05T-hiJIiWBgw?e=YG4Wob
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https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna 

2. zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się,  

Zgodnie ze Statutem SGGW w Warszawie Dziekan Wydziału sprawuje bieżący nadzór nad procesem 
kształcenia w ramach kierunków studiów. Natomiast Prodziekan w ramach swoich kompetencji, 
wynikających z przywołanego dokumentu podejmuje decyzje administracyjne i pozostałe decyzje w 
indywidualnych sprawach studenckich związanych z tokiem studiów, wspiera studentów w 
rozwiązywaniu problemów pojawiających się w procesie kształcenia, odpowiada za przyznawanie 
warunkowych zaliczeń semestrów i określa warunki powtarzania zajęć lub semestrów, może 
przewodniczyć egzaminom dyplomowym, zatwierdza tematy prac dyplomowych i odpowiada za 
indywidualną organizację studiów.  

Z kolei Dyrektor Instytutu oraz jego Zastępca koordynują realizację zadań dydaktycznych pracowników 
Instytutu, w porozumieniu z Dziekanem. Zgodnie ze Statutem SGGW w Warszawie Zastępca Dyrektora 
Instytutu jest osobą właściwą do spraw kształcenia.  

Zgodnie z Regulaminem Studiów SGGW w Warszawie Dziekan powołuje dla każdego rocznika studiów 
Opiekuna roku, wybierając go spośród nauczycieli akademickich. Funkcja Opiekuna roku polega przede 
wszystkim na wspieraniu studentów w procesie uczenia się poprzez: zapoznanie studentów ze 
środowiskiem akademickim, wspomaganie w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem 
studiów, sprawami bytowymi i socjalnymi. Każdy student może zgłosić się do Opiekuna swojego roku 
celem uzyskania indywidualnej pomocy w zakresie problemów, jakie napotka w procesie uczenia się.  

Opiekunowie roku w roku akademickim 2021/22 na ocenianym kierunku 

https://wsip.sggw.pl/opiekunowie-roku  

Podmiotem opiniodawczo-doradczym Dziekana w sprawach związanych z jakością kształcenia, 
ewaluacją zajęć dydaktycznych, formułowaniem rekomendacji w tym zakresie, ewaluacją i 
doskonaleniem programów studiów jest Rada Programowa. Dziekan powołuje także Koordynatora ds. 
Jakości Kształcenia, który nadzoruje weryfikację efektów uczenia się i ankiety studenckie.  

Na każdym roku wybierany jest Starosta roku. Są to osoby zaangażowane w organizację przebiegu 
studiów i życia studenckiego danego rocznika, reprezentujące studentów w kontakcie z władzami 
Wydziału. 

Jedną z form wsparcia studentów w procesie uczenia się i kształtowania ich świadomości w tym 
zakresie jest obowiązkowe szkolenie studentów I roku z praw i obowiązków studenta zgodnie ze 
Statutem SGGW, organizowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW.   

Jedną z podstawowych i skutecznych form wsparcia w zakresie naukowym i dydaktycznym, którą 
studenci otrzymują od nauczycieli akademickich są konsultacje (dyżury), podczas których studenci 
mogą liczyć na pomoc w zakresie wątpliwości związanych z treściami dydaktycznymi. Konsultacje 
stanowią także możliwość pogłębienia wiedzy w ramach zainteresowań własnych poprzez rozmowę z 
ekspertem, mogą być formą uzyskania wsparcia w rozwiązaniu problemów badawczych. Konsultacje 
są prowadzone regularnie w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny w tygodniu lub w miarę potrzeb. 
Termin regularnych konsultacji jest określany przez nauczycieli akademickich na początku każdego 
semestru i podawany do publicznej wiadomości. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić konsultacje 
(dyżury) także zdalnie z wykorzystaniem MS TEAMS. Dziekan i Prodziekan Wydziału ustalają godziny 
konsultacji w indywidualnych sprawach studentów.  

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna
https://wsip.sggw.pl/opiekunowie-roku
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Dyżury pracowników Katedry Pedagogiki w sem. zimowym 2021/22 

https://wsip.sggw.pl/dyzury-pracownikow  

Wsparcie naukowe studenci uzyskują także poprzez możliwość działania w Kołach Naukowych, gdzie 
pod opieką nauczycieli akademickich mogą realizować własne projekty naukowe. Informacje na temat 
funkcjonujących na WSIP kołach naukowych podane są na stronie Wydziału w zakładce Student-Koła 
naukowe. 

Studenci, w ramach realizacji indywidualnego procesu uczenia się mają także możliwość weryfikowania 
wiedzy w praktyce poprzez udział w praktykach stanowiących integralną część procesu kształcenia. 

3. formy wsparcia: 

a. krajowej i międzynarodowej mobilności studentów, 

Współpraca międzynarodowa zajmuje ważne miejsce w działalności SGGW, przyczyniając się do 
pogłębiania badań naukowych i wzbogacania programów kształcenia. W 2021 r. współpraca 
międzynarodowa SGGW realizowana była na podstawie ponad 400 umów. Uczelnia współpracuje 
łącznie z ok. 300 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Corocznie za granicę wyjeżdża 
około 1200 pracowników i studentów. Wszystkie informacje związane ze współpracą i wymianą 
międzynarodową dostępne są na stronie:  

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/ 

 
SGGW oraz Wydział Socjologii i Pedagogiki dążą do zapewnienia jak najszerszej oferty mobilności 
studentów oraz wspierają ich działania w korzystaniu z ofert mobilności poza Uczelnię. Zgodę na 
wyjazd krajowy i zagraniczny wyraża Rektor SGGW na podstawie pozytywnej opinii Prodziekana. W 
strukturze SGGW koordynacją i obsługą administracyjną mobilności studentów oraz pracowników w 
ramach programów finansowanych przez Unię Europejską oraz innych, jak i organizacją zagranicznych 
zawodowych praktyk studenckich zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) podlegające 
merytorycznie Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej. Biuro ubiega się m.in. o fundusze na 
współpracę zagraniczną w fundacjach i innych organizacjach na terenie kraju i za granicą, odpowiada 
także za organizowanie spotkań informacyjnych z pracownikami Uczelni i studentami. W celu 
wspierania mobilności krajowej i międzynarodowej studentów organizowane są spotkania 
informacyjne na temat dostępnych możliwości w tym zakresie. Informacje umieszczane są na stronie 
internetowej Uczelni i Wydziału. 
Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW organizuje spotkania informacyjne „Erasmus Day” dla 
studentów zainteresowanych wyjazdem na studia wymienne oraz „Orientation Day” dla studentów 
przyjeżdżających z zagranicy rozpoczynających naukę w SGGW.  
BWM organizuje również szkolenia dla kadry akademickiej i administracyjnej w zakresie komunikacji i 
relacji międzykulturowych, które są finansowane w ramach projektu TIME2GETREADY – program 
WELCOME TO POLAND „Podniesienie potencjału organizacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy”.  
Na Wydziale powołany jest Koordynator ds. współpracy międzynarodowej wspierający studentów i 
pracowników oraz osoby goszczące na Wydziale w ramach mobilności zagranicznej. 
 
b. prowadzenia działalności naukowej oraz publikowania lub prezentacji jej wyników, jak również 
w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji naukowej lub twórczości artystycznej, 

https://wsip.sggw.pl/dyzury-pracownikow
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/
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Działalność naukowa studentów ocenianego kierunku przejawia się przede wszystkim realizacją badań 
w ramach prac dyplomowych, realizacją projektów naukowych w ramach działających na Wydziale Kół 
naukowych lub uczestnictwem w projektach naukowych koordynowanych przez pracowników 
badawczo-dydaktycznych INSIP. W ramach realizowanego programu kształcenia studenci ocenianego 
kierunku uczestniczą w zajęciach ukierunkowanych na zdobycie, pogłębienie i udoskonalenie 
kompetencji w zakresie metodologii badań naukowych. Zdobyte umiejętności wykorzystują biorąc 
udział we własnych projektach badawczych głównie na potrzeby prac magisterskich. Ponadto, w 
semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 po raz pierwszy studenci realizują zajęcia Projekt 
edukacyjny.  Zajęcia te pozwalają studentom w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, 
projektować cykl życia projektu edukacyjnego, a także dokonać jego ewaluacji i zaprezentować 
uzyskane wyniki. Działalność studentów w ramach ww. zajęć nadzorowana jest przez pracowników 
badawczo-dydaktycznych INSIP oraz pracowników innych Wydziałów SGGW w ramach podjętej 
współpracy. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, mimo sytuacji pandemicznej 
wpływającej negatywnie na aktywność naukową, studenci ocenianego kierunku prowadzą projekty 
edukacyjne w szkołach i przedszkolach: Z ekologią za pan brat, Drzewa wokół nas, Majsterkujemy i 
zawody poznajemy czy Bezpieczni w Internecie. Zadaniem studentów było przygotowanie i wybór 
tematu, uzasadnienie wyboru tematu, określenie celów projektu, ułożenie harmonogramu działań, 
zaangażowanie grupy docelowej (określenie grupy docelowej, podział, rozdzielenie zadań, obserwacja 
grupy), raportowanie wykonanych czynności. Projekty prowadzone przez studentów ocenianego 
kierunku trwają do końca semestru zimowego 2021/2022, a ich wyniki będą prezentowane przez 
zaangażowane w projekt dzieci w placówkach, w których projekty są realizowane.  

Studenci ocenianego kierunku wspierani są w prowadzeniu działalności naukowej w zakresie 
indywidualnych zainteresowań badawczych poprzez możliwość zaproponowania własnego tematu 
pracy dyplomowej, pod warunkiem jej zgodności z kierunkiem kształcenia i spełnienia wymogów 
stawianych pracy dyplomowej. Realizacja pracy dyplomowej jest wspierana merytorycznie przez 
promotora. Należy podkreślić, że prace dyplomowe realizowane na ocenianym kierunku mogą być 
publikacją naukową. Jest to zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi przygotowywania prac dyplomowych 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 
100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” oraz szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi prac 
dyplomowych realizowanych na Wydziale, dostępnymi na stronie internetowej Wydziału w zakładce 
Student. Zgodnie z tymi wymaganiami za pracę dyplomową może być uznany artykuł lub rozdział w 
monografii recenzowanej przez recenzentów zewnętrznych, przy czym pod względem charakteru 
merytorycznego publikacja musi odzwierciedlać wymagania stosowane do prac dyplomowych na 
odpowiednim poziomie studiów. Zgody na taką formę przygotowywanej pracy dyplomowej oraz na 
dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego udziela Prodziekan po rozpatrzeniu odpowiedniego 
wniosku złożonego przez studenta, zaopiniowanego przez promotora pracy, a następnie po 
przedstawieniu publikacji i oświadczeń współautorów. 

Zarządzenie Nr 100 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EU9mKbfx_adFl-
7WJhgBP98Bz-xfuXcx7smLoxKtENL3_A?e=BdOwjb  

Studenci na bieżąco otrzymują informacje na temat uczelnianych i pozauczelnianych konkursów 
stypendialnych, np. konkurs na najlepszą pracę magisterską, recenzję, esej i inny tekst naukowy. 
Informacje te przesyłane są z Biura Spraw Studenckich do opiekunów Kół naukowych i wszystkich 
pracowników, są także wywieszane w budynku Wydziału.   

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EU9mKbfx_adFl-7WJhgBP98Bz-xfuXcx7smLoxKtENL3_A?e=BdOwjb
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EU9mKbfx_adFl-7WJhgBP98Bz-xfuXcx7smLoxKtENL3_A?e=BdOwjb
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Studenci posiadają dostęp do Biblioteki SGGW, w której na bieżąco uzupełniane są zasoby z zakresu 
pedagogiki (Koordynator ds. kontaktów z biblioteką w porozumieniu z wykładowcami monitoruje, czy 
w bibliotece dostępne są pozycje wymieniane w sylabusach). W ostatnich latach nacisk położony jest 
na uzupełnianie zasobów cyfrowych. Karta biblioteczna umożliwia dostęp do repozytoriów, baz danych 
informacji naukowej, programów zarządzających bibliografią i e-czasopism, które ułatwiają 
prowadzenie przez studentów aktywności naukowej. W SGGW funkcjonuje również Naukowa Sieć 
Informacyjna (NSI), która dostarcza informacji, wzmacnia kompetencje i inspiruje kreatywność do 
budowy potencjału naukowego i dydaktycznego SGGW. NSI tworzą: Biblioteka Główna im. Władysława 
Grabskiego, Biblioteka przy Instytucie Inżynierii Lądowej i Instytucie Inżynierii Środowiska, Biblioteka 
przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej, Biblioteka przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka.  

Strona Biblioteki Głównej SGGW 

https://bg.sggw.edu.pl/  

Większość projektów naukowych realizowanych w Kołach naukowych prezentowana jest na 
dorocznym Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW lub innych konferencjach. Oprócz powyższego, 
w ramach rozwoju naukowego studentów kierunku Pedagogika, regularnie odbywają się spotkania z 
cyklu „Szkoła Twórczego Myślenia”. Organizatorem ww. wydarzeń jest Katedra Pedagogiki, Koło 
Naukowe Pedagogów działające na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW oraz Samorząd Studentów. 
Gośćmi organizowanych spotkań są uznane autorytety moralne, etyczne oraz naukowe.  

Strona Projektu Szkoła Twórczego Myślenia 

https://insip.sggw.pl/kategoria/szkola-tworczego-myslenia  

c. we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

Studenci kierunku Pedagogika korzystają z oferty Biura Karier SGGW, które prowadzi m.in. serwis 
internetowy, gdzie pracodawcy mogą zamieścić ofertę pracy, stażu, praktyk czy pracy dorywczej, a 
studenci i absolwenci – swój życiorys. Warto podkreślić, że bazy Biura Karier SGGW są imponujące. 
Dotychczas zgromadzono w nich 11080 ofert pracy, 5947 pracodawców, 8205 studentów i 
absolwentów oraz 1156 opublikowanych CV. W ramach oferty Biura Pracy SGGW studenci ocenianego 
kierunku mogą korzystać informacji jak poprawnie napisać list motywacyjny i CV (w tym również po 
angielsku), jak prowadzić rozmowę o pracę, jakich błędów unikać w trakcie rozmowy o pracę, jak 
znaleźć pracę i wiele innych. Co roku na kampusie SGGW organizowane są także Targi Pracy SGGW – 
Pracodawca Marzeń.  

Na Wydziale działania związane ze wsparciem studentów we wchodzeniu na rynek pracy 
podejmowane są przede wszystkim przez Koordynatora ds. współpracy z gospodarką, Koordynatora 
ds. monitorowania losów absolwentów, Opiekuna ds. praktyk. Chodzi o nawiązywanie kontaktów z 
kluczowymi pracodawcami, realizowanie programu praktyk i staży, spotkania z przedstawicielami firm 
i instytucji, w których mogą znaleźć zatrudnienie studenci i absolwenci oraz organizowanie warsztatów 
i szkoleń, służących rozwijaniu wybranych kompetencji. Zdarzają się sytuacje, gdy studenci otrzymują 
ofertę zatrudnienia po odbyciu praktyk w danej instytucji. 

Okazją do wspierania studentów w ramach wprowadzania ich na rynek pracy są również zajęcia 
prowadzone na ocenianym kierunku zorientowane na określenie priorytetów własnej kariery 
zawodowej, jak również odnalezienie się w otoczeniu prawno – gospodarczym, takie jak Planowanie 
rozwoju zawodowego pedagoga, Planowanie rozwoju zawodowego terapeuty, Prawo dla pedagogów 
czy Prawo na co dzień. 

https://bg.sggw.edu.pl/
https://insip.sggw.pl/kategoria/szkola-tworczego-myslenia
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Należy także podkreślić, iż wybrani przedstawiciele interesariuszy oraz otoczenia społeczno – 
gospodarczego biorą czyny udział w Radach Programowych dla kierunku Pedagogika przekazując swoje 
cenne uwagi i sugestie co do zmian w programie kształcenia i oczekiwań w zakresie kompetencji 
studentów.  

Systematycznie monitorowane są losy absolwentów (zgodnie z procedurą SGGW i systemem ELA), a 
wyniki badania potwierdzają, że absolwenci kierunku Pedagogika SGGW w zdecydowanej większości 
znajdują zatrudnienie zgodne ze swoimi oczekiwaniami. Monitorowanie losów absolwentów 
prowadzone jest zgodnie z już wspominaną procedurą uczelnianą. Dodatkowo na Wydziale corocznie 
realizowane jest wewnątrz wydziałowe, badanie wśród studentów, którzy w danym roku ukończyli 
studia I i II stopnia, wyniki badań opracowywane są w formie Raportu i przekazywane Dziekanowi, 
Prodziekanowi oraz Kierownikom Katedr. Proces realizuje Koordynator ds. monitorowania losów 
absolwentów. 

d. aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości,  

SGGW dysponuje nowoczesnymi obiektami sportowymi, dostępnymi dla studentów. Są to m.in. 
nowoczesny basen z częścią rekreacyjną, 3 sale sportowe, hala do tenisa ziemnego (3 korty), dwie 
sauny suche, solarium stojące, sala do aerobiku, siłownia, sklep z artykułami pływackimi, salon masażu. 
Studenci mogą włączać się w działalność Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 
SGGW, gdzie mogą trenować i rozwijać swoje sportowe zainteresowania.  

Członkowie AZS SGGW uczestniczą w zawodach i różnorodnych wydarzeniach sportowych, takich jak: 
Bieg po Zdrowie i Urodę, Ursynalia na Sportowo czy Dni SGGW. Dyscypliny, które można trenować to: 
aerobik sportowy, badminton, brydż sportowy, ergometr wioślarski, jeździectwo, judo, kolarstwo 
górskie, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka – biegi, rzuty, narciarstwo, piłka 
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn (oraz siatkówka plażowa), pływanie, snowboard, 
szachy, taekwondo ITF, tenis stołowy, tenis ziemny, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa, żeglarstwo.  

Studenci chcący rozwijać swoje pasje artystyczne mogą działać w Ludowym Zespole Artystycznym 
PROMNI, chórze akademickim SGGW, chórze kameralnym SGGW, orkiestrze reprezentacyjnej, Rewii 
Tańca czy "Sqer Dance". 

Informacje o wszystkich organizacjach studenckich, artystycznych, sportowych i naukowych są 
dostępne na stronach internetowych SGGW i rozpowszechniane przez samorząd studencki. Corocznie 
na początku roku akademickiego odbywa się prezentacja wszystkich organizacji w czasie specjalnego 
wydarzenia przygotowanego dla studentów I roku. 

4. system motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 
naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych, 

Podstawowym narzędziem motywacji studentów do osiągania lepszych wyników w nauce jest 
stypendium Rektora dla najlepszych studentów, które można uzyskać za odpowiednio wysoką średnią 
ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe zgodnie z Regulaminem 
świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW. Szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania 
stypendiów zawarte są w załączniku do Zarządzenia nr 111 Rektora SGGW z dnia 13 października 2021 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dokument ten jest opublikowany na stronach SGGW w 
zakładce Informacje praktyczne dla studentów – Stypendia.  

Zarządzenie nr 111 Rektora SGGW z dnia 13 października 2021 r. 
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https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/stypendia/  

O stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe mogą ubiegać się studenci, którzy za poprzedni rok 
studiów uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4.0. Ponadto, punkty stypendialne za osiągnięcia naukowe 
przyznawane są za czynny udział w konferencjach, przeglądach kół naukowych, konkursach, 
olimpiadach, wystawach i punktowane miejsca/nagrody/wyróżnienia związane z działalnością 
naukową studenta oraz za publikacje naukowe. Aktywni, zaangażowani naukowo, sportowo i 
artystycznie studenci mają zatem większe szanse uzyskania takiego wsparcia finansowego.  

Studenci SGGW osiągający wybitne wyniki w nauce mogą wnioskować do Rektora o częściowe (w 
wysokości 50%) zwolnienie z opłat za studia w przypadku ich odbywania na zasadach odpłatności.  

Regulamin studiów przewiduje także możliwość uzyskania dyplomu studiów z wyróżnieniem oraz 
dyplomu uznania od Rektora, przyznawanego na wniosek Dziekana. Od 2016 roku przyznawane są 
również Dyplomy Uznania Dziekana studentom działającym na rzecz rozwoju Wydziału. 

5. sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej, 

Informacje o wszelkich systemach wsparcia studentów w tym w zakresie pomocy materialnej odbywa 
się poprzez akcje informacyjne z wykorzystaniem stron internetowych (Uczelni, Wydziału, systemu 
eHMS) i mediów społecznościowych, jak również poprzez umieszczanie materiałów informacyjnych i 
ogłoszeń w gablotach informacyjnych na Wydziale oraz przez bezpośredni kontakt z pracownikami 
Dziekanatu, Opiekunami roku, Dziekanem, Prodziekanem, kadrą dydaktyczną, Samorządem 
studentów, Starostą roku. Ważną rolę w bieżącym informowaniu studentów o możliwych formach 
wsparcia odgrywa Samorząd studentów oraz odpowiedni Koordynatorzy działający na Wydziale. Dla 
studentów I roku źródłem informacji jest także spotkanie informacyjne z władzami Wydziału. 

6. sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego 
skuteczność, 

Wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia i rozwiązania zgłoszonego problemu zgodne są z 
procedurami określonymi w Statucie SGGW. Sprawy dotyczące prowadzenia zajęć, jakości kształcenia, 
kwestie bytowe, stypendialne i pomocy materialnej oraz inne wywołujące zaniepokojenie studentów 
rozstrzyga Prodziekan, który w czasie dyżuru przyjmuje ewentualne skargi i wnioski przekazywane w 
formie ustnej oraz pisemnej. Skargi i wnioski mogą być również zgłaszane za pośrednictwem Opiekuna 
roku, nauczycieli akademickich lub przedstawicieli Samorządu studenckiego. Postulaty i wnioski 
zgłaszane przez Samorząd studencki przekazywane są także na spotkaniach z władzami dziekańskimi. 
Sporne kwestie większej wagi rozstrzygane są bezpośrednio przez Dziekana Wydziału. Student ma też 
możliwość kontaktu z Prorektorem ds. Dydaktyki.  

W ankiecie zajęć dydaktycznych, która wypełniana jest anonimowo i dobrowolnie przez studenta w 
systemie eHMS w odniesieniu do oceny każdego prowadzącego zajęcia, znajduje się także miejsce na 
komentarze i uwagi. Mają one czasem charakter skarg i wniosków, które są analizowane przez Władze 
Wydziału i Instytutu.  

W przypadkach rażącego przekroczenia norm etycznych lub moralnych przez studenta zgłoszone 
sprawy są kierowane do Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów. Rozstrzyganiem konkretnych 
spraw spornych zajmuje się Komisja dyscyplinarna ds. studentów oraz Odwoławcza komisja 
dyscyplinarna ds. studentów.  

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/stypendia/
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Rozstrzyganiem spraw dotyczących przewinień dyscyplinarnych nauczycieli akademickich zajmuje się 
Uczelniana komisja dyscyplinarna oraz Rzecznik dyscyplinarny. 

O wszystkich możliwych formach zgłaszania wniosków lub skarg studenci są informowani na spotkaniu 
odbywającym się na początku pierwszego semestru studiów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, student może 
złożyć skargę do Dziekana Wydziału, Rektora Uczelni, Komisji dyscyplinarnej ds. studentów, 
Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, Rektorskiej komisji ds. przeciwdziałania 
mobbingowi, Senackiej komisji ds. dydaktyki i wychowania. W ramach Instytutu Nauk Socjologicznych 
i Pedagogiki działa również Koordynator ds. Równego traktowania, do którego pracownicy i studenci 
mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. 

7. zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacje kadry 
wspierającej proces kształcenia, 

Studenci Wydziału, w tym kierunku Pedagogika, mają zapewnioną kompleksową i profesjonalną 
obsługę administracyjną ze strony osób zatrudnionych w Dziekanacie. Dziekanat dostępny jest dla 
interesantów od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem piątku, który jest dniem pracy wewnętrznej 
pracowników Dziekanatu. W Dziekanacie zatrudnione są trzy osoby. Wszelkie informacje kontaktowe 
(godziny pracy, numery telefonów, adresy mailowe) dostępne są na Wydziałowej stronie internetowej. 
Głównym narzędziem elektronicznym służącym do obsługi administracyjnej studentów jest 
ogólnouczelniany system eHMS. Pracownicy Dziekanatu regularnie uczestniczą w szkoleniach 
służących podnoszeniu kompetencji (np. dotyczących obsługi eHMS, podstaw prawnych i zmian w 
zasadach przyznawania pomocy materialnej studentom, ochrony danych osobowych oraz 
funkcjonowania jednolitego systemu antyplagiatowego). 

Studenci mają do dyspozycji szereg kanałów komunikacji z Dziekanatem, w tym bezpośredni, 
telefoniczny oraz elektroniczny. Należy podkreślić, że obsługa administracyjna studentów ocenianego 
kierunku jest szybka i skuteczna, co przyczynia się do sprawnego realizowania i rozwiązywania 
różnorodnych kwestii i problemów zgłaszanych przez studentów.  

8. działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy, zasady reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 
dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom, 

W ramach programu studenci odbywają obowiązkowe ogólne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy (w formie e-learningu). Kursy on-line z zakresu BHP i szkolenia bibliotecznego dostępne 
są na stronie Szkolenia SGGW (https://szkolenia.sggw.pl/).  

W przypadku rażących naruszeń przez studentów zasad BHP prowadzących do zagrożenia zdrowia lub 
życia, student podlega procedurze dyscyplinarnej zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów oraz 
Statutem SGGW. Wszyscy członkowie społeczności akademickiej, w tym studenci, są zobowiązani do 
postępowania zgodnego z zapisami Regulaminu Studiów, Statutu SGGW oraz Kodeksu Etyki Studenta, 
do czego studenci zobowiązują się w czasie immatrykulacji. Każdy student ma obowiązek uczestnictwa 
w szkoleniu z zakresu praw i obowiązków, prowadzonym przez Samorząd Studentów we współpracy z 
Parlamentem Studentów RP.  

Pracownicy dydaktyczni SGGW są zapoznawani z procedurami postępowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, wynikających np. z agresywnego zachowania się studentów, obecności na zajęciach 
osób pod wpływem środków odurzających itp.  

https://szkolenia.sggw.pl/
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Zasady zachowywania się na terenie Kampusu SGGW określa „Wewnętrzny Regulamin Porządkowy 
Kampusu SGGW w Warszawie" stanowiący załącznik do Pisma okólnego nr 1/2021 Kanclerza SGGW z 
dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Pisma okólnego Nr 1/2012 Kanclerza Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia 
„Wewnętrznego regulaminu porządkowego Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie” i wprowadzenia tekstu jednolitego „Wewnętrznego regulaminu porządkowego Kampusu 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.  

Regulamin Porządkowy Kampusu SGGW w Warszawie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/informacje-praktyczne/kampus/  

Wszelkie przypadki zakłócania porządku publicznego, agresywnego, napastliwego i nieobyczajnego 
zachowania oraz niszczenia mienia Uczelni, spożywanie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwym 
oraz pod wpływem innych środków odurzających, wnoszenie i posiadanie broni (z wyłączeniem osób 
pełniących służbę ochrony) i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w 
szczególności: materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających lub 
psychotropowych jest na terenie Kampusu zabronione, a łamanie tych zasad jest w pierwszej kolejności 
zgłaszane Straży Akademickiej. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie 
przepisów obowiązujących na uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. Sprawy takie 
wyjaśniane są na poziomie ogólnouczelnianym przez odpowiednią Komisję dyscyplinarną.  

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do postępowania zgodnego z zapisami Statutu SGGW oraz 
Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, który opracowany został przez Komisję ds. etyki w nauce i 
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN. 

Studenci z zaburzeniami o podłożu psychicznym mogą korzystać z pomocy psychologa dyżurującego w 
NZOZ SGGW. Ponadto pracownicy Katedry Pedagogiki przeprowadzili szkolenia dla całej społeczności 
akademickiej SGGW (dla pracowników i studentów) na temat: „Zachowania trudne - jak reagować? 
Dobrostan psychiczny studentów”. 

W celu zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w INSIP powołany jest Koordynator 
ds. równego traktowania oraz pięcioosobowa Komisja ds. równego traktowania. W zakresie 
kompetencji Koordynatora jest inicjowanie aktywności zorientowanych na podnoszenie świadomości 
z zakresu równego traktowania wśród pracowników i studentów oraz promowanie kultury równego 
traktowania wśród pracowników i studentów; monitorowanie uczelnianych ofert związanych z 
aktywnością i rozwojem naukowym kierowanych do pracowników i studentów pod kątem 
przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych; przewodniczenie i koordynowanie prac Komisji ds. 
równego traktowania, której działania obejmują promowanie zachowań antydyskryminacyjnych wśród 
pracowników i studentów, wdrażanie standardu antydyskryminacyjnego na Wydziale, wdrażanie 
procedury zgłaszania i reagowania na przypadki dyskryminacji i mobbingu, a także monitoring i 
ewaluacja działań antydyskryminacyjnych. Od roku akademickiego 2019/20 do ankiety studenckiej 
oceny zajęć przeprowadzanej na całej uczelni włączone zostały także pytania dotyczące równego 
traktowania w procesie kształcenia. Ponadto, pracownicy INSIP przeprowadzili szkolenia dla kadry 
zarządzającej i administracyjnej Uczelni pt.: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach 
pracowniczych: 1) Równość szans w zatrudnieniu a problem dyskryminacji i autodyskryminacji, 2) 
Mobbing jako patologia działania zespołowego w środowisku pracy. 

Na szczeblu ogólnouczelnianym powołany został Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania, 
którym została dr hab. Emilia Paprzycka z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w 
Warszawie. Do zadań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania należy wdrożenie i nadzór nad 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/informacje-praktyczne/kampus/
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realizacją na Uczelni standardów równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji 
obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym w obszarze szkolnictwa wyższego oraz wynikających z misji 
SGGW w Warszawie, inicjowanie i koordynowanie działań systemowych na rzecz równego traktowania 
i zapobiegania dyskryminacji, koordynowanie prac zespołu Koordynatorów ds. równego traktowania 
powołanych w Instytutach, monitoring i ewaluacja działań antydyskryminacyjnych. 

9. współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi, 

Na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW funkcjonuje Samorząd Studentów zrzeszający studentów – 
przedstawicieli obydwu kierunków prowadzonych na Wydziale. Samorząd Studentów Wydziału 
Socjologii i Pedagogiki tworzą osoby zaangażowane w działalność kulturową, naukową i społeczną 
Wydziału. Głównym zadaniem Samorządu jest reprezentowanie społeczności studenckiej na Wydziale 
oraz całej Uczelni. Samorząd tworzy liczne projekty, propagując aktywny udział w życiu studenckim. 
Organem odpowiadającym za reprezentowanie i realizację zadań Samorządu jest Prezydium Rady 
Wydziałowej Samorządu Studentów składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza. 

Samorząd studentów jest zaangażowany w organizację wydarzeń Wydziałowych oraz współtworzenie 
procesu dydaktycznego. Podejmuje także akcje charytatywne (np. Szlachetna Paczka) i organizuje 
wydarzenia integrujące społeczność studentów (np. otrzęsiny). Przedstawiciele Samorządu uczestniczą 
w gremiach opiniotwórczych i decyzyjnych Wydziału na zasadach określonych przez Statut SGGW. 

Monitorowanie systemu wsparcia i motywowania studentów odbywa się na poziomie wydziałowym 
oraz ogólnouczelnianym. Dzięki współpracy Dziekana z Samorządem studentów, Radą Programową, 
nauczycielami akademickimi oraz z Koordynatorami powołanymi na Wydziale możliwe jest bieżące 
monitorowanie i reagowanie na pojawiające się potrzeby studentów kierunku Pedagogika.  

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

1. zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym 
przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o warunkach przyjęć na studia, 
programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach, 

Wydział Socjologii i Pedagogiki prowadzi własną stronę internetową, na której publicznie dostępne są 
informacje użyteczne dla obecnie studiujących osób, jak też przyszłych, potencjalnych studentów. Na 
stronie internetowej Wydziału udostępniane są m. in. informacje o dyżurach pracowników badawczo-
dydaktycznych, programy studiów, rozkłady zajęć, wewnętrzne akty prawne dotyczące jakości 
kształcenia, zasady dyplomowania, informacje na temat pomocy materialnej i organizacji studenckich. 

Strona WSIP  

https://wsip.sggw.pl/  

Ponadto, informacje na temat działalności dydaktycznej WSiP, zamieszczone są na stronie głównej 
Uczelni 

https://wsip.portal-tst.sggw.edu.pl/  

Podstrona dostępna jest ze strony głównej SGGW, przez zakładkę Uczelnia-Wydziały. 

https://wsip.sggw.pl/
https://wsip.portal-tst.sggw.edu.pl/
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Informacje dotyczące zasad i procesu rekrutacji na studia oraz na temat pomocy materialnej 
i zakwaterowania w domach studenckich znajdują się zarówno na stronie Uczelni (zakładka Studia) 
oraz odpowiednio na stronie Wydziału (zakładka Student).  

https://www.sggw.edu.pl/studia/  

Informacje dla kandydatów na temat Wydziału Socjologii i Pedagogiki są również opublikowane 
w Informatorze dla kandydatów na studia, który wydawany jest corocznie przez Uczelnię. Informator 
jest dostępny w formie elektronicznej (z zakładki Pobierz Informator) 

https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/ 

oraz drukowanej, która jest dystrybuowana podczas różnego rodzaju wydarzeń promocyjno-
informacyjnych mających na celu popularyzację działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału. 
Informatory są również przekazywane bezpośrednio do szkół średnich. Informator zawiera 
szczegółowe informacje o kierunkach studiów w SGGW, przedmiotach rekrutacyjnych, trybie studiów, 
limitach przyjęć, opisuje również programy studiów dla poszczególnych kierunków.  

Okazją do publicznego informowania o Wydziale jest udział przedstawicieli kadry dydaktycznej, 
Samorządu oraz bezpośrednio zaangażowanych studentów w ramach większych wydarzeń 
organizowanych przez Uczelnię, jak Dzień Otwarty SGGW i Dni SGGW, oraz wydarzeń kierowanych do 
maturzystów i osób zainteresowanych studiowaniem, jak Targi Edukacyjne. W ostatnich latach Wydział 
podejmował wielorakie aktywności promocyjne do których należy zaliczyć m. in: Dni Otwarte SGGW, 
Salon Edukacyjny „Perspektywy”, Festiwal Nauki. Wszystkie te wydarzenia były okazją do przybliżenia 
charakteru studiów na Wydziale oraz poinformowania o ofercie edukacyjnej Wydziału. Dzięki 
bezpośredniemu charakterowi spotkań, ocena informacji przez interesariuszy zewnętrznych 
dokonywana jest na bieżąco, a wszelkie istotne uwagi notowane są przez osoby biorące udział w tych 
wydarzeniach. 

Pomimo pandemii udało się upublicznić dostęp do informacji o warunkach przyjęć na studia, programie 
studiów, jego realizacji, utrzymać aktywną promocję Wydziału, dzięki angażowaniu się w wydarzenia 
wirtualne - 10 lutego 2021 r. Wydział był przedstawiany w trakcie Dnia Otwartego online na SGGW, 6 
marca 2021 r. w ramach udziału w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021 
dla maturzystów, na którym prowadzone było wirtualne stoisko Wydziału – udzielano informacji 
maturzystom o warunkach przyjęć na studia, a w dniach 20-24 kwietnia 2021 r. odbyły się Dni Otwarte 
na SGGW realizowane w formie targów on-line.  

Pracownicy Dziekanatu prowadzą obsługę studentów z wykorzystaniem systemu e-HMS w zakresie 
wszystkich etapów i aspektów studiowania zapewniając też pomoc w bieżących sprawach związanych 
z tokiem studiów. Informacje w interfejsie studenckim e-HMS podzielone są na zakładki, w których 
studenci mogą znaleźć: sylabusy, ankiety studenckie, ogłoszenia bieżące i informacje dodatkowe (w 
których znajdują się m.in. dane teleadresowe Dziekanatu oraz godziny jego otwarcia) a także opłaty 
(zakładka z indywidualnym numerem konta studenta na które zobowiązany jest przelać bieżące 
należności). Dodatkową funkcjonalnością są zakładki z danymi studenta, ze zgodami na przetwarzanie 
danych osobowych, informacjami dotyczącymi przebiegu studiów indywidualnie dla każdego studenta 
(z informacjami m. in. o kartach egzaminacyjnych na poszczególne semestry, semestralnych 
zaliczeniach czy ocenach z poszczególnych egzaminów i zaliczeń, a także numery grup, wg których 
studenci dzieleni są na poszczególne zajęcia). Ponadto w systemie znajdują się zakładki: mój plan (z 
programem studiów, rozkładem zajęć, planem zajęć i sylabusami), moje finanse (z informacjami m.in. 
o przyznanych świadczeniach, ratach za studia), poczta, akademiki.  

https://www.sggw.edu.pl/studia/
https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/
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Informacje dotyczące studiów i realizowanych zajęć oraz godzin konsultacji pracowników badawczo-
dydaktycznych dostępne są także na tablicach informacyjnych Wydziału lub Katedr, są też 
przekazywane bezpośrednio przez nauczycieli akademickich podczas pierwszych zajęć.  

Od października 2020 roku wprowadzona została nowa platforma do kontaktu studentów z 
wykładowcami - MS Teams.   

Ponadto, realizowane są bieżące działania informacyjne związane z funkcjonowaniem Wydziału oraz 
Instytutu, w szczególności dotyczące konferencji, spotkań cyklicznych, profesorów wizytujących, 
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, itp. Zamieszczane są także doniesienia 
i relacje z przedsięwzięć z udziałem pracowników INSIP i studentów WSIP, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wybitnych osiągnięć. Na bieżąco prowadzone są również profile Wydziału w 
mediach społecznościowych. Jest to kanał, z którego studenci chętnie korzystają. Według danych na 
dzień 26.11.2021 r. liczba osób, które polubiły profil Wydziału na Facebooku wynosiła 925 i 972 
obserwatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom komunikacyjnym studentów, założona została dla 
nich dedykowana grupa na Facebooku. Obecnie jest tam zapisanych 118 użytkowników. Prowadzony 
jest również profil Wydziału na Instagramie, który obecnie obserwuje 330 osób.  

2. sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udział w ocenie różnych grup 
interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczność działań doskonalących w tym zakresie 

Podstawowymi narzędziami do komunikacji ze studentami i kandydatami jest strona internetowa 
Wydziału Socjologii i Pedagogiki oraz Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, a także profile 
Wydziału w mediach społecznościowych (na portalu Facebook oraz Instagram).  

Bardzo istotną funkcję w aspekcie oceny publicznego dostępu informacji o Wydziale pełnią 
Koordynatorzy, w tym Koordynator ds. promocji, Koordynator ds. jakości kształcenia, Koordynator ds. 
monitorowania losów absolwentów, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej, Koordynator ds. 
kontaktów ze szkołami średnimi oraz Kierunkowi opiekunowie praktyk. Każdy z Koordynatorów 
aktywnie prowadzi działania w swoim obszarze i na bieżąco informuje Koordynatora ds. promocji o 
potrzebie uwzględnienia jakiejś informacji na stronie Wydziału czy Uczelni lub wskazuje, gdzie należy 
dokonać aktualizacji i zmian. 

Aktualnie trwa proces przebudowy strony głównej SGGW oraz stron Wydziałowych. 

Ocena publicznego dostępu do informacji prowadzona jest także na podstawie zgłaszanych przez 
studentów potrzeb w tym zakresie.  

Zgodnie z WSZIDJK Koordynator ds. promocji przedstawia Dziekanowi coroczny Raport z 
podejmowanych przez siebie działań, który jest przedmiotem dyskusji na Radzie Programowej i 
stanowi przyczynek do zmian i aktualizacji w polityce informacyjnej Wydziału. 

Kilka razy w roku organizowane są spotkania Władz Rektorskich i pracowników Biura Promocji 
z Koordynatorami ds. promocji z poszczególnych Wydziałów, gdzie dyskutowane są sposoby 
skutecznego upubliczniania oferty dydaktycznej Wydziału, skutecznego pozyskiwania kandydatów na 
studia. Podczas tych spotkań Koordynatorzy dzielą się doświadczeniem, udzielają sobie porad, 
wskazówek, podejmują starania nad ulepszeniem prowadzonej działalności promocyjnej Wydziałów. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

1. sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad 
kierunkiem studiów, kompetencje i zakres odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w 
tym kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na 
kierunku, 

Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów w zakresie 
projektowania, zatwierdzania i doskonalenia programu studiów sprawuje Dziekan Wydziału we 
współpracy z Prodziekanem oraz Radą Programową na kierunku Pedagogika. 

Kompetencje wymienionych władz i organu doradczego zdefiniowane są w Statucie Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (§ 37, 38 i 42). 

Statut SGGW w Warszawie 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/uczelnia/struktura-uczelni/statut-uczelni/ 

Ponadto, na Wydziale Socjologii i Pedagogiki, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu, Dziekan powołuje 
Koordynatora ds. Jakości Kształcenia. Dodatkowo, na kierunku Pedagogika każdy z oferowanych 
studentom zakresów kształcenia ma swojego Koordynatora powołanego również przez Dziekana.  

Na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW funkcjonuje Wydziałowy System Zapewniania i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZIDJK) w formie dokumentu, który został zaopiniowany przez 
Zespół Roboczy ds. Jakości Kształcenia i Rady Programowe a w dniu 25.06.2020 r. został przyjęty przez 
ówczesnego Dziekana Wydziału. 

Wydziałowy System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ebx_tSnXHc1DqKZIPrPAAOsBYUVEMjB5lb
gK-1z0DTSfvw?e=eH3shb 

Sprawowanie nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem studiów 
odbywa się poprzez: 
- bieżący nadzór Dziekana nad działaniami związanymi z zapewnianiem jakości kształcenia na Wydziale;  
- działania Koordynatora ds. Jakości Kształcenia związane z wdrażaniem i monitorowaniem procedur 
opisanych w WSZIDJK; 
- pracę w ramach Rady Programowej dla kierunku Pedagogika; 
- bieżący nadzór nad kształceniem w poszczególnych zakresach przez ich Koordynatorów. 

Szczególna rola w tych działaniach przypada Koordynatorowi ds. jakości kształcenia, którego zadania 
obejmują: 
- tworzenie projektów wewnątrz-wydziałowych regulacji dotyczących zapewnienia i doskonalenia 
jakości kształcenia we współpracy z Zespołem Roboczym ds. Jakości Kształcenia oraz w porozumieniu 
z działającymi na Wydziale Radami Programowymi w tym przede wszystkim z Dziekanem i 
Prodziekanem Wydziału; 
- monitorowanie i ewaluacja funkcjonowania Wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia 
jakości kształcenia;  
- nadzór nad dokumentacją jakości kształcenia, w tym jej ewentualna aktualizacja; 
- współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia; 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/uczelnia/struktura-uczelni/statut-uczelni/
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ebx_tSnXHc1DqKZIPrPAAOsBYUVEMjB5lbgK-1z0DTSfvw?e=eH3shb
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ebx_tSnXHc1DqKZIPrPAAOsBYUVEMjB5lbgK-1z0DTSfvw?e=eH3shb
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/Ebx_tSnXHc1DqKZIPrPAAOsBYUVEMjB5lbgK-1z0DTSfvw?e=eH3shb
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- nadzór nad harmonogramem zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym nad 
sprawozdawczością poszczególnych koordynatorów; 
- przygotowanie i złożenie Dziekanowi Wydziału Socjologii i Pedagogiki rocznego, zbiorczego Raportu 
z przebiegu i realizacji powierzonych zadań. 

Kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na 
kierunku Pedagogika jest następujący: Dziekan Wydziału sprawuje nadzór nad działaniami związanymi 
z zapewnianiem jakości kształcenia, współuczestniczy w procesie oceny okresowej nauczycieli 
akademickich oraz jest członkiem Komisji odwoławczej w przypadku negatywnej oceny z hospitacji. 
Zastępca Dyrektora Instytutu jest osobą właściwą do spraw kształcenia ze strony Instytutu. 
Koordynator ds. jakości kształcenia prowadzi weryfikację efektów uczenia się i sporządza Raport dla 
kierunku, który jest analizowany przez Radę Programową. Na podstawie analizy tejże Rady 
proponowane są zmiany w programie studiów. Zaproponowane zmiany są poddawane pod głosowanie 
na Senacie SGGW.  

2. zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów, 

Zasady projektowania nowych programów studiów realizowanych od roku akademickiego 2020/2021 
reguluje Uchwała nr 76 - 2020/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie w sprawie wytycznych dla tworzenia i zmian programów studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2021/2022.  

Uchwała nr 76 - 2020/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaU2ZyXoW0JFolDb-
CRnEz0B1M0axLgoirmE3MEF1lAz8A?e=YvpW1y 

Zaopiniowane przez Radę Programową dla danego kierunku i Samorząd Studentów przedstawione 
przez Dziekana propozycje zmian w programie studiów są zatwierdzane przez Senat SGGW. Zmiany w 
programie studiów mogą wynikać między innymi ze zmian w przepisach prawnych, stwierdzenia 
konieczności zmian w profilu absolwenta studiów z powodu zmieniających się potrzeb rynku pracy lub 
ciągłego rozwoju dyscypliny, w której kształceni są studenci kierunku Pedagogika, uwag zgłaszanych 
przez interesariuszy zewnętrznych, studentów, absolwentów i pracowników INSiP. Efektem 
prowadzonego monitoringu może być wprowadzenie nowych zajęć, usunięcie zajęć, zmiana kolejności 
zajęć pomiędzy semestrami/latami studiów, korekta opisu efektów uczenia się, korekta w siatce godzin 
czy zmiana punktacji ECTS danych zajęć. Co do zasady zmiany w programie studiów wprowadzane są 
od nowego cyklu studiów, poza wyjątkami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861). 
3. sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na 
ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach, 

W procesie monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na kierunku Pedagogika 
wykorzystuje się narzędzia Wydziałowego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 
System ten tworzy spójną strukturę, wpisując się w system ogólnouczelniany i zakresowo obejmuje 
wszystkie kluczowe obszary związane z szeroko pojętym procesem kształcenia, umożliwiając jego 
monitorowanie i doskonalenie. Atutami systemu jest funkcjonująca na Wydziale ogólnodostępna, 
transparentna i ciągle doskonalona procedura, wyznaczająca tryb oraz standardy działalności 
dydaktycznej wszystkich interesariuszy procesu kształcenia. Monitorowanie i przegląd programu 
studiów przebiega wieloetapowo, realizowane jest w cyklu rocznym i jest jednym z obszarów corocznej 
ewaluacji systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. 

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaU2ZyXoW0JFolDb-CRnEz0B1M0axLgoirmE3MEF1lAz8A?e=YvpW1y
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EaU2ZyXoW0JFolDb-CRnEz0B1M0axLgoirmE3MEF1lAz8A?e=YvpW1y
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Jakość realizowanych zajęć dydaktycznych jest oceniana z wykorzystaniem elektronicznej ankiety 
zamieszczonej w systemie e-HMS wypełnianej przez studentów po zakończeniu semestru zajęć, w 
której każdy student może wyrazić swoją opinię na temat sposobu realizacji zajęć oraz na temat 
prowadzącego zajęcia. Formularz ankiety określony został w Uchwale nr 2-2013/2014 Senatu SGGW z 
dn. 23.03.2013 w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości 
kształcenia w SGGW w Warszawie.  

Uchwała nr 2-2013/2014 Senatu SGGW z dn. 23.03.2013 r. 

https://sggwpl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYiPgEC8SUlOsBSUgchLNtQB_H5lE8Bsx0
4w09dRxmRdDA?e=k7e6l1  

Prowadzący zajęcia mogą zapoznać się z wynikami ankiet studenckich dotyczących oceny 
prowadzonych przez nich zajęć w systemie eHMS. Wydziałowy Koordynator ds. jakości kształcenia 
dokonuje kwalifikacji komentarzy zamieszczonych w ankietach oraz opracowuje roczny raport z 
badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych, który przekazywany jest Dziekanowi Wydziału, a 
następnie prezentowany i dyskutowany na posiedzeniu Rady Programowej. W przypadku niskiej oceny 
zajęć oraz krytycznych komentarzy studentów Dziekan przekazuje informację do Kierownika 
odpowiedniej Katedry z prośbą o przeprowadzenie rozmowy z danym nauczycielem akademickim. W 
przypadku bardzo złych ocen i komentarzy Dziekan może zwrócić się do Komisji hospitacyjnej z prośbą 
o przeprowadzenie hospitacji zajęć danego pracownika. W lipcu 2020 r. przeprowadzona została także 
na poziomie ogólnouczelnianym Ankieta studencka dotycząca zdalnego nauczania, a w październiku 
2020 r. przeprowadzono Ogólnouczelniane badanie opinii nauczycieli akademickich nt. realizacji zajęć 
zdalnych w SGGW.   

W SGGW prowadzone jest również badanie ankietowe dotyczące studiów z perspektywy absolwenta 
oraz losów zawodowych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów, jak również po 3 i po 5 
latach od ukończenia studiów. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane są do doskonalenia 
programów studiów oraz procesu kształcenia. Sposób wprowadzania zmian w programie studiów 
opisano w punkcie poprzednim. 

4. sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 
z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów 
uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej oceny w 
doskonaleniu programu studiów, 

Zgodnie z Wydziałowym Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na WSiP po 
zakończeniu każdego semestru w danym roku akademickim nauczyciel odpowiedzialny za zajęcia 
dokonuje weryfikacji efektów uczenia się, wykorzystując w tym celu formularz zamieszczony w 
elektronicznym systemie e-HMS. Elektroniczny formularz ujednolica sposób weryfikowania efektów 
uczenia się osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na 
poziomie studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Raporty te są analizowane przez 
Koordynatora ds. jakości kształcenia i po każdym semestrze przygotowywany jest raport z weryfikacji 
efektów uczenia się dla kierunku. Wyniki Raportu, wnioski i rekomendacje są opiniowane przez Radę 
Programową i stanowią podstawę formułowanych wskazań do działań prowadzących do doskonalenia 
programu studiów.   

Osiągane przez studentów efekty uczenia się przypisane do poszczególnych zajęć są weryfikowane na 
bieżąco poprzez realizację różnego rodzaju prac etapowych.  

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYiPgEC8SUlOsBSUgchLNtQB_H5lE8Bsx04w09dRxmRdDA?e=k7e6l1
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYiPgEC8SUlOsBSUgchLNtQB_H5lE8Bsx04w09dRxmRdDA?e=k7e6l1
https://sggwpl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p406448_sggw_edu_pl/EYiPgEC8SUlOsBSUgchLNtQB_H5lE8Bsx04w09dRxmRdDA?e=k7e6l1
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Końcową formą weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na poszczególnych 
stopniach kształcenia jest odpowiednio egzamin dyplomowy (studia I stopnia) lub praca dyplomowa 
magisterska oraz egzamin dyplomowy (studia II stopnia).  

Ocena stopnia osiągania efektów uczenia się stanowi przedmiot analiz Rady Programowej. Jest ona 
dyskutowana na Radach Programowych, a także przedstawiana Prorektorowi ds. dydaktyki w 
corocznym Raporcie z funkcjonowania WSDiZJK. 

5. zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 
zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów, 

Wewnętrznym interesariuszem regularnie uczestniczącym w opracowywaniu i modyfikowaniu 
programów studiów są przedstawiciele Samorządu Studenckiego. Przedstawiciele studentów są 
również członkami Rady Programowej. W doskonaleniu programów studiów wykorzystuje się też 
wyniki badań oceny jakości kształcenia, w której studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat sposobu 
realizacji zajęć oraz na temat prowadzącego zajęcia.  

Zmiany do programów studiów są inspirowane i proponowane zarówno przez studentów, jak też 
pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych biorących udział w spotkaniach Rady Programowej. Ich 
celem jest dyskusja na temat możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Pedagogika, 
poszukiwanych i oczekiwanych przez pracodawców kompetencji oraz ofert pracy dla pedagogów. W 
ramach spotkań odbywa się także dyskusja na temat potrzeb i możliwości modyfikacji programu 
kształcenia na kierunku pod kątem potrzeb pracodawców. Współpraca z interesariuszami 
zewnętrznymi odbywa się również na etapie przeprowadzania praktyk zawodowych studentów oraz 
podczas sympozjów, seminariów i konferencji organizowanych przez INSiP. 

6. sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń 
w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku, 

Zewnętrzne oceny jakości kształcenia oraz formułowane zalecenia stanowią oraz będą stanowić w 
przyszłości cenne źródło wskazówek w zakresie doskonalenia programu kształcenia na ocenianym 
kierunku. Możliwość formułowania zaleceń oraz sugestii co do treści programowych mają 
interesariusze wewnętrzni oraz przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego, z którymi 
współpracuje Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW. Ponadto szereg informacji zwrotnych co do 
kompetencji, wiedzy i umiejętności studentów ocenianego kierunku przekazują podmioty, w których 
studenci odbywają praktyki.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów  

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ęt
rz

n
e

 

Mocne strony 

1. Atrakcyjne programy studiów I i II stopnia, 
sprzyjające kształtowaniu pożądanych na rynku 
pracy kompetencji, umożliwiające podjęcie 
studiów w szkole doktorskiej i działalności 
naukowej. 
2. Wysoka pozycja naukowa i dydaktyczna 
Wydziału w środowisku akademickim SGGW. 
3. Sprawnie funkcjonujący Wewnętrzny System 
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 
na WSiP SGGW. 
4. Dynamicznie rozwijająca się kadra badawczo-
dydaktyczna, posiadająca doświadczenie 
praktyczne oraz istotne osiągnięcia w dyscyplinie 
pedagogika, podejmująca współpracę naukową i 
dydaktyczną z ośrodkami krajowymi i 
zagranicznymi oraz podmiotami gospodarczymi. 
5. Dobra infrastruktura materialna, baza 
lokalowa oraz rozpoznawalna marka SGGW i 
WSiP. 

Słabe strony 

1. Nadmierne obciążenie dydaktyczne, 
administracyjne i organizacyjne pracowników 
spowodowane niedoborem liczbowym kadry 
badawczo-dydaktycznej.  
2. Niezadowalający poziom współpracy z 
partnerami zewnętrznymi. 
3. Mało efektywny system motywowania do 
kariery akademickiej najlepszych studentów. 
4. Rosnące wymagania pracodawców w 
zakresie posiadania praktycznej wiedzy i 
umiejętności oraz doświadczenia przez 
studentów. 
5. Ograniczone nakłady finansowe na bieżące 
remonty i utrzymanie bazy dydaktycznej na 
najwyższym poziomie. 
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Szanse 

1. Duże zainteresowanie studiami na kierunku 
Pedagogika w SGGW w Warszawie.  
2. Wzrost zainteresowania kształceniem się 
wśród osób pracujących zawodowo. 
3. Potencjał do rozwijania e-learningu i 
możliwość dotarcia z ofertą dydaktyczną 
Wydziału do szerszej grupy osób. 
4. Utrzymująca się wysoka lokata kierunku 
Pedagogika w rankingach „Perspektyw 2020-
2021”. 
5. Wysoka ocena przygotowania zawodowego 
przez absolwentów kierunku Pedagogika z 
perspektywy osób już pracujących zawodowo 

Zagrożenia 

1. Możliwość zmniejszenia się liczby studentów 
wynikająca ze zmian demograficznych. 
2. Ciągłe zmiany legislacyjne w szkolnictwie 
wyższym.  
3. Szybko zmieniające się uwarunkowania na 
rynku pracy i ryzyko niedostosowania treści 
programowych do potrzeb tego rynku. 
4. Wzrost konkurencji na rynku edukacyjnym w 
zakresie kształcenia na poziomie wyższym. 
5. Stale utrzymująca się pandemia Covid-19. 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

………………………, dnia …………………. 

(miejscowość) 


