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Nazwa ocenianego kierunku studiów:   SOCJOLOGIA 

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

2. Forma/y studiów: STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: NAUKI SOCJOLOGICZNE 

(100%) 

EFEKTY UCZENIA SIĘ ZAKŁADANE DLA OCENIANEGO KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 
STUDIÓW (ZAŁĄCZNIKI A-C) 
 

Na kierunku Socjologia na studiach I stopnia realizowane są obecnie dwa programy studiów. Studenci, 
którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/20 (obecnie studenci 3. roku studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych) realizują program oparty na efektach kształcenia (Załącznik A), zaś studenci, którzy 
podjęli naukę w roku akad. 2019/20 oraz 2020/21 realizują program oparty o efekty uczenia się 
(Załącznik B).  
Na kierunku Socjologia na studiach II stopnia realizowany jest obecnie program oparty na efektach 
uczenia się, ponieważ obecni studenci tego poziomu studiów rozpoczynali naukę w 2019/20 roku 
(Załącznik C).  

 
 

Załącznik A 
Efekty kształcenia zakładane dla kierunku SOCJOLOGIA, studia stacjonarne i niestacjonarne, studia 
I stopnia, profil ogólnoakademicki dla programów obowiązujących od roku akad. 2016/17  

 
(Uchwała nr 38 - 2011/2012 Senatu SGGW z dn. 25.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia od roku 
akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 

TABELA A1. Opis zakładanych efektów kształcenia dla KIERUNKU SOCJOLOGIA w kategoriach wiedza, 
umiejętności i kompetencje społeczne; odniesienie efektów kierunkowych do efektów kształcenia 
w obszarze kształcenia w zakresie socjologia DLA STUDIÓW I STOPNIA o profilu ogólnoakademickim  
 

 

Kierunek studiów:   SOCJOLOGIA 

Obszary, do których kierunek został 
przyporządkowany   OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH 

Poziom kształcenia:   PIERWSZY 

Profil kształcenia:   OGÓLNOAKADEMICKI 
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Symbol 

efektu 

kierunkowego 

Kierunkowe efekty kształcenia; absolwent: Odniesienie do efektów 

kształcenia dla obszaru  
WIEDZA 

K1_W01 zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w socjologii oraz 
najważniejsze teorie socjologiczne 

S1A W01, S1A W02, 
S1A W03, S1A W04, 
S1A W05, S1A W09 

K1_W02 ma ogólną wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, 
zna podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i ekonomii 

S1A_W01, S1A_W02 

K1-W03 ma ogólną wiedzę o relacjach między socjologią a innymi naukami społecznymi, o 
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami 
społecznymi 

S1A W01, S1A W02, 
S1A_W04, S1A_W05 

K1_W04 ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie umiejscowionym w strukturze 
relacji społecznych, których jest współtwórcą i w ramach których podejmuje 
działania 

S1A W02, S1A W04, 
S1A_W05 

K1_W05 ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi 
prawidłowościach 

S1A W02, S1A W03, 
S1A W04, S1A W05 

K1_W06 ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach 
będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami i 
instytucjami społecznymi 

S1A W02, S1A W03 
S1A_W04, S1A_W05 

K1_W07 ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, 
przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian 

S1A W03, S1A W07, 
S1A W08 

K1_W08 ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi układami 
instytucjonalnymi w społeczeństwie 

S1A W02, S1A W03, 
S1A W04, S1A W05, 
S1A W07, S1A W08 

K1_W09 ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach socjologicznych podejmujących 
problematykę struktur i instytucji społecznych 

S1A_W09 

K1_W10 ma ogólną wiedzę o klasycznych koncepcjach socjologicznych podejmujących 
problematykę struktur i instytucji społecznych 

S1A_W09 

K1_W11 zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych S1A_W06 

K1_W12 ma wiedzę na temat nowych technik wykorzystywanych w badaniach 
socjologicznych 

S1A_W06 

K1_W13 ma ogólną wiedzę na temat możliwości zastosowania poszczególnych rodzajów 
badań socjologicznych 

S1A_W06, S1A_W11 

K1_W14 ma ogólną wiedzę o normach i zasadach obowiązujących w pracy socjologa S1A_W07, S1A_W10 

K1_W15 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych subdyscyplinach w socjologii, 
obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje 

S1A W01, S1A W02 
S1A W03, S1A W04 

K1_W16 ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

S1A_W07, S1A_W10 

K1_W17 posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy zjawiska lub procesu 
społecznego 

S1A_W06 

Umiejętności 

K1_U01 potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i 
interpretacji zjawisk i procesów społecznych 

S1A U01, S1A U02, 
S1A U03, S1A U08, 
S1A U09 
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K1_U02 

potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu 
analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych 

S1A U01, S1A U02, 
S1A_U03, S1A_U08 

K1_U03 posiada umiejętność realizowania podstawowych etapów procedury badawczej S1AU_02, S1A_U04 

K1_U04 potrafi gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych w 
oparciu o metody ilościowe i jakościowe, potrafi sformułować wnioski i 
przedstawić wyniki 

S1AU_02, S1A_U04 

K1_U05 potrafi wykonywać podstawowe analizy statystyczne, posługując się narzędziami 
informatycznymi 

S1A_U02 

K1_U06 potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i technik do realizacji 
konkretnych celów badawczych 

S1A U05, S1A U06, 
S1A U07 

K1_U07 potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności profesjonalne 

S1A U01, S1A U03, 
S1A U05, S1A U06, 
S1A U07, S1A U08 

K1_U08 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzegać i analizować 
dylematy etyczne w swoich działaniach 

S1A U05, S1A U06, 
S1A U07 

K1_U09 potrafi dokonać oceny efektów podejmowanych przez siebie działań i 
ewentualnie wprowadzić niezbędne korekty 

S1A U01, S1A U05, 
S1A U06, S1A U07 

K1_U10 potrafi w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną 
dotyczącą zagadnień społecznych w języku polskim 

S1A U02, S1A U04, 
S1A U05, S1A U09, 
S1A U10 

K1_U11 potrafi porozumiewać się w języku obcym S1A U09, S1A U10, 
S1A U11 

K1_U12 potrafi przygotować prostą prognozę zjawisk społecznych S1A U01, S1A U02, 
S1A U03, S1A U04 

K1_U13 potrafi znaleźć teoretyczne uzasadnienie wniosków uzyskanych na podstawie 
badań empirycznych 

S1A U01, S1A U02, 
S1A U03, S1A U04, 
S1A U05 

K1_U14 potrafi dokonać prostej weryfikacji wyników badań społecznych i przedstawić ich 
ocenę pod kątem trafności, rzetelności i wiarygodności 

S1A U03, S1A U04, 
S1A U05 

K1_U15 potrafi dokonać oceny wiarygodności źródeł informacji i danych S1A U04, S1A U05 

Kompetencje społeczne 

K1_K01 rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz potrafi 
rozwijać i doskonalić swoje kompetencje 

S1A K01, S1A K03, 
S1A K06 

K1_K02 umie współdziałać w zespole i przyjmować rożne role społeczne S1A_K02 

K1_K03 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację 
zamierzonych działań 

S1A_K03, S1A_K07 

K1_K04 potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej 
zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów 

S1A_K02 

K1_K05 działa zgodnie z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych 
dylematów związanych z pracą socjologa 

S1A_K04 

K1_K06 jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji 
projektów społecznych podejmowanych przez różne organizacje i instytucje 

S1A_K05, S1A_K07 

K1_K07 zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w badaniu i 
analizowaniu procesów i zjawisk społecznych 

S1A K03, S1A K04, 
S1A K07 

 



ZAŁĄCZNIK B 
Efekty uczenia się zakładane dla kierunku SOCJOLOGIA, studia stacjonarne i niestacjonarne, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki dla programów 
obowiązujących od roku akad. 2019/20 (Uchwała Senatu SGGW nr 99 – 2018/2019 z dn. 27.05. 2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku 
socjologia) 
 

Tabela B1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku SOCJOLOGIA w kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 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.  

 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Profil studiów: ogólnoakademicki 
Dyscyplina: Nauki Socjologiczne 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
Wydział Socjologii i Pedagogiki 
 

 
 

 

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 ZNA I ROZUMIE 

P
6

U
_W

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

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

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 
podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych 

KS_W01 

 

podstawowe pojęcia stosowane w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne 
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tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

 

KS_W02 

 

 

KS_W03 

 

KS_W04 

 

 

KS_W05 

 

 

KS_W06 

 

 

KS_W07 

ma ogólną wiedzę o relacjach między socjologią a innymi naukami społecznymi, o jej 

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami społecznymi 

 

zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych   

 

ma ogólną wiedzę z zakresu socjologii, poszerzoną o podstawy innych nauk 

społecznych (zna podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i ekonomii) 

 

ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach socjologicznych podejmujących 

problematykę struktur i instytucji społecznych   

 

ma ogólną wiedzę o klasycznych koncepcjach socjologicznych podejmujących 

problematykę struktur i instytucji społecznych 

 

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych subdyscyplinach 

socjologicznych, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje 

P
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, s

ku
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i 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 zakresu ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego  

 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

KS_W08 

 

 

KS_W09 

 

 

KS_W10 

 

 

ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach 

będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami 

i instytucjami społecznymi 

 

ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach 

 

ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie umiejscowionym w strukturze relacji 

społecznych, których jest współtwórcą, i w ramach których podejmuje działania 
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KS_W11 

 

 

KS_W12 

 

KS_W13 

 

 

KS_W14 

 

ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach, 

przebiegu i implikacjach tych zmian 

 

ma ogólną wiedzę o normach i zasadach obowiązujących w pracy socjologa 

 

ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi układami instytucjonalnymi 

w społeczeństwie   

 

zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

 

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI 

P
6

U
_U

 

 

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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m
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i w
yk

o
n

yw
a

n
e 
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d

a
n

ia
 wykorzystywać posiadaną wiedzę  

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać 
zadania w 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 oraz wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów - w przypadku studiów 
o profilu praktycznym 

KS_U01 

 

 

KS_U02 

 

 

KS_U03 

 

 

KS_U04 

ocenić przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów 

badawczych 

 

wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy oraz interpretacji 

zjawisk i procesów społecznych 

 

posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania 

przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych  

 

realizować podstawowe etapy procedury badawczej 
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KS_U05 

 

 

KS_U06 

 

 

wykonywać podstawowe analizy statystyczne posługując się narzędziami 

informatycznymi 

 

 

gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych w oparciu 

o metody ilościowe i jakościowe oraz sformułować wnioski i przedstawić wyniki 
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em
 

o
b

cy
m

 komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii 

 

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

 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

KS_U07 

 

 

KS_U08 

 

 

KS_U09 

 

 

KS_U10 

 

w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną dotyczącą 

zagadnień społecznych w języku polskim 

 

w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze 

specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów 

 

brać udział w debacie społecznej – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska 

oraz dyskutować o nich 

 

porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2 
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w
a

 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole  

 

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

KS_U11 

 

KS_U12 

 

planować oraz organizować pracę indywidualną oraz zespołową  

 

współdziałać z socjologami i innymi specjalistami w ramach realizacji prac 

zespołowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym  
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U
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o
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zw
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n
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h

 

o
só

b
 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie KS_U13 

 

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności profesjonalne  
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KS_U14 

 

KS_U15 

 

KS_U16 

 

KS_U17 

 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach  

 

ocenić efekty własnych działań i dokonać niezbędnych korekt   

 

zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje kompetencje socjologiczne 

 

stosować różne metody w badaniu i analizowaniu procesów i zjawisk społecznych 

 KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO 

P
6

U
_K

 

 

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 poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

KS_S01 

 

KS_S02 

 

 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy socjologicznej 

 

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz 

konsultowania się z ekspertami w przypadku pojawiających się trudności  
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eg
o

 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego 

 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 

 

KS_S03 

 

 

KS_S04 

 

 

KS_S05 

KS_S06 

 

KS_S07 

 

współorganizowania działalności i współdziałania na rzecz środowiska społecznego 

oraz przyjmowania różnych ról społecznych  

 

inicjowania działań społecznych (w oparciu o myślenie w sposób przedsiębiorczy) 

oraz aktywnego udziału w opracowaniu i realizacji projektów społecznych 

podejmowanych przez różne organizacje i instytucje 

 

systematycznego aktualizowania swojej wiedzy  

działania zgodnego z zasadami etyki zawodowej 

 

do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa P
6
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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 

 

 
  



Tabela B2. Opis (skrócony) zakładanych efektów uczenia się dla KIERUNKU SOCJOLOGIA 
w kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 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. 

 
 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA 

Obszary, do których kierunek 
został przyporządkowany  

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji) 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

   

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe Efekty kształcenia; absolwent: 

 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, w tym do 

rozwinięcia opisów tych 
charakterystyk dla 

poszczególnych obszarów 
kształcenia 

 WIEDZA 

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna i rozumie: 

 

KS_W01 
podstawowe terminy i pojęcia stosowane w socjologii oraz 
najważniejsze teorie socjologiczne 

P6S_WG 

KS_W02 

ma ogólną wiedzę o relacjach między socjologią a innymi 
naukami społecznymi, o jej przedmiotowych 
i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami 
społecznymi 

P6S_WG 

KS_W03 
zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań 
socjologicznych  

P6S_WG 

KS_W04 
ma ogólną wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną 
o podstawy nauk społecznych, zna podstawowe 
zagadnienia z zakresu psychologii i ekonomii 

P6S_WG 

KS_W05 
ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach 
socjologicznych podejmujących problematykę struktur 
i instytucji społecznych  

P6S_WG 

KS_W06 
ma ogólną wiedzę o klasycznych koncepcjach 
socjologicznych podejmujących problematykę struktur 
i instytucji społecznych 

P6S_WG 

KS_W07 
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych 
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą podstawowe 
pojęcia, metody i koncepcje 

P6S_WG 

KS_W08 

ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, 
o normach i regułach będących podstawą ich 
funkcjonowania, o relacjach między strukturami 
i instytucjami społecznym 

P6S_WK 
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KS_W09 
ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych 
i rządzących nimi prawidłowościach 

P6S_WK 

KS_W10 
ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie 
umiejscowionym w strukturze relacji społecznych, których 
jest współtwórcą i w ramach, których podejmuje działania 

P6S_WK 

KS_W11 
ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 
społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach tych 
zmian 

P6S_WK 

KS_W12 
ma ogólną wiedzę o normach i zasadach obowiązujących 
w pracy socjologa 

P6S_WK 

KS_W13 
ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi 
układami instytucjonalnymi w społeczeństwie  

P6S_WK 

KS_W14 
zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi: 
 

KS_U01 
ocenić przydatność podstawowych metod i technik 
do realizacji konkretnych celów badawczych 

P6S_UW 

KS_U02 
wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii 
do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych 

P6S_UW 

KS_U03 
posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi 
w celu analizowania przyczyn i implikacji konkretnych 
zjawisk i procesów społecznych 

P6S_UW 

KS_U04 realizować podstawowe etapy procedury badawczej P6S_UW 

KS_U05 
wykonywać podstawowe analizy statystyczne posługując 
się narzędziami informatycznymi 

P6S_UW 

KS_U06 
gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk 
społecznych w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, 
potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki 

P6S_UW 

KS_U07 
w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i pracę 
pisemną dotyczącą zagadnień społecznych w języku 
polskim 

P6S_UK 

KS_U08 
w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki 
społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza 
grona specjalistów 

P6S_UK 

KS_U09 
brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie 
i stanowiska oraz dyskutować o nich 

P6S_UK 

KS_U10 porozumiewać się w języku obcym na poziomi B2 P6S_UK 

KS_U11 
planować oraz organizować pracę indywidualną oraz 
w zespole 

P6S_UO 

KS_U12 organizować i realizować zamierzone działania P6S_UO 

KS_U13 
samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać 
wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne  

P6S_UU 

KS_U14 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzegać 
i analizować dylematy etyczne w swoich działaniach 

P6S_UU 

KS_U15 
dokonać oceny efektów podejmowanych przez siebie 
działań i ewentualnie wprowadzić niezbędne korekty  

P6S_UU 

KS_U16 zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje kompetencje P6S_UU 

KS_U17 
stosować różne metody w badaniu i analizowaniu 
procesów i zjawisk społecznych 

P6S_UU 



13 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest gotów do: 

KS_S01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy P6S_KK 

KS_S02 
uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
społecznych 

P6S_KK 

KS_S03 
współdziałania w zespole i przyjmowania różnych ról 
społecznych 

P6S_KO 

KS_S04 
aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji 
projektów społecznych podejmowanych przez różne 
organizacje i instytucje 

P6S_KO 

KS_S05 systematycznego aktualizowania swojej wiedzy P6S_KR 

KS_S06 działania zgodnego z zasadami etyki zawodowej P6S_KR 

KS_S07 
do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą 
socjologa 

P6S_KR 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK C 
Efekty uczenia się zakładane dla kierunku SOCJOLOGIA, STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla 
programów obowiązujących od roku akad. 2019/20 (Uchwała Senatu SGGW nr 99 – 2018/2019 z dn. 27.05.2019 w sprawie ustalenia programów studiów 
dla kierunku socjologia). 
 

Tabela C 1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla KIERUNKU SOCJOLOGIA w kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowany m Systemie 
Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK typowe dla kwalifika cji uzyskiwanych w ramach 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie  4. 
 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Profil studiów: ogólnoakademicki 
Dyscyplina: Nauki Socjologiczne 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
Wydział Socjologii i Pedagogiki 

 

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 ZNA I ROZUMIE 

P
7

U
_W

 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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ko
m
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p
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p
o
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a

w
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 i 
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żn
o

śc
i 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 

KS_W01 

 

 

KS_W02 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie związków współczesnej socjologii 

z dorobkiem innych nauk 
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naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 
oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu studiów, 
a w przypadku studiów o profilu praktycznym - również 
zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem  
 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 
artystycznych, do których jest przyporządkowany 
kierunek studiów - w przypadku studiów o profilu 
ogólnoakademickim 

 

 

KS_W03 

 

 

KS_W04 

 

 

 

 

 

KS_W05 

 

ma pogłębioną wiedzę o naukach socjologicznych, obejmującą pojęcia, 

metody i koncepcje oraz główne tendencje rozwojowe  

 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych metod i technik 

prowadzenia badań socjologicznych 

 

posiada zaawansowaną wiedzę umożliwiającą przygotowanie oraz 

realizację badań ilościowych i jakościowych - zna podstawowe techniki 

badań terenowych, a w szczególności wie, jak projektować, 

monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

 

posiada wiedzę o wybranych metodologicznych problemach 

współczesnej socjologii i jej poznawczych ograniczeniach 

P
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, s
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i 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 

KS_W06 

 

 

 

KS_W07 

 

 

 

KS_W08 

 

 

KS_W09 

 

 

KS_W10 

 

ma pogłębioną wiedzę o różnych strukturach i instytucjach 

społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich 

funkcjonowania oraz zachodzących w nich procesach  

 

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 

społecznych, obejmującą przyczyny tych zmian, ich przebieg 

i implikacje   

 

ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności współczesnego 

społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian 

 

ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnymi rodzajami struktur 

społecznych 

 

ma pogłębioną wiedzę o sposobach interpretowania i wykorzystania 

wyników badań socjologicznych 
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   UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI 
P

7
U

_U
 

 
wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać 
problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także 
z innych dziedzin  
 
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 
 
wykorzystywać posiadaną wiedzę  
- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać 
zadania typowe dla działalności zawodowej związanej 
z kierunkiem studiów - w przypadku studiów o profilu 
praktycznym 
 
formułować i testować hipotezy związane z prostymi 
problemami badawczymi - w przypadku studiów 
o profilu ogólnoakademickim 
 

KS_U01 

 

 

 

KS_U02 

 

 

KS_U03 

 

 

 

 

KS_U04 

 

 

KS_U05 

 

wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do krytycznej 

analizy, syntezy i twórczej interpretacji zjawisk i procesów społecznych 

oraz do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów  

 

przedstawić własną propozycję rozwiązania problemu społecznego 

i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego rozwiązania  

 

projektować badania ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem 

zaawansowanych technik badań terenowych i właściwych narzędzi, 

oraz projektować, monitorować i ewaluować programy służące 

rozwiązywaniu problemów społecznych 

 

interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki badań 

socjologicznych 

 

w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne, formułować 

problemy badawcze i testować hipotezy  
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formułować i testować hipotezy związane z prostymi 
problemami wdrożeniowymi - w przypadku studiów 
o profilu praktycznym 
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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 
 

KS_U06 

 

 

KS_U07 

 

 

KS_U08 

 

 

KS_U09 

 

 

KS_U10 

 

w oparciu o źródła naukowe przygotować rozbudowaną pracę pisemną 

i ustną w języku polskim, dotyczącą zagadnień społecznych  

 

sprawnie komunikować się zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami 

spoza grona specjalistów   

 

prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska 

oraz dyskutować o nich 

 

porozumiewać się w języku obcym - poziom B2+ oraz posługiwać się 

terminologią socjologiczną  

 

przygotować rozbudowaną pracę pisemną i wypowiedź ustną 

dotyczącą zagadnień społecznych w oparciu o literaturę obcojęzyczną   
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 kierować pracą zespołu 
 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach 
 

KS_U11 

 

KS_U12 

 

 

KS_U13 

 

planować oraz organizować pracę indywidualną oraz zespołową  

 

kierować pracą zespołu w ramach realizacji projektów badawczych lub 

inicjatyw społecznych 

 

współdziałać ze specjalistami i przyjmować role wiodące w działaniach 

zespołowych 

P
7

S_
U

U
 

U
cz

en
ie

 
si

ę/
p

la
n

o
w

a
n

ie
 

w
ła

sn
eg

o
 r

o
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 

KS_U14 

 

 

KS_U15 

 

samodzielnie zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje 

kompetencje  

 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 

oraz motywować innych w tym zakresie 
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   KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO 
P

7
U

_K
 

 
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 przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 
 

KS_K01 

 

 

 

KS_K02 

 

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społecznych 

oraz krytycznego osądu posiadanej przez siebie wiedzy i odbieranych 

treści 

 

rozumienia metodologicznych problemów socjologii i jej poznawczych 

ograniczeń oraz zasięgania opinii ekspertów  
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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 
 

KS_K03 

 

 

KS_K04 

 

 

 

KS_K05 

 

 

KS_K06 

 

aktywnego działania – inspirowania, opracowania i realizacji projektów 

społecznych  

 

inicjowania działań i uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych 

przez różne organizacje i instytucje oraz myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy  

 

systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz rozwijania 

i doskonalenia swoich kompetencji 

 

działania zgodnego z zasadami etyki i rozstrzygania etycznych 

dylematów związanych z pracą socjologa   
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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 

 

 



Tabela C 2. Opis (skrócony) zakładanych efektów uczenia się dla KIERUNKU SOCJOLOGIA 
w kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z uwzględnienie  uniwersalnych 
charakterystyk drugiego 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. 
 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA 

Obszary, do których kierunek 
został przyporządkowany  

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH 

Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (Poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji) 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

   

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe Efekty kształcenia; absolwent: 

 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, w tym do 

rozwinięcia opisów tych 
charakterystyk dla 

poszczególnych obszarów 
kształcenia 

 WIEDZA 

Absolwent studiów drugiego stopnia zna i rozumie: 

 

KS_W01 
ma pogłębioną wiedzę w zakresie związków współczesnej 
socjologii z dorobkiem innych nauk P7S_WG 

KS_W02 
ma pogłębioną wiedzę o wybranych subdyscyplinach 
w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 

P7S_WG 

KS_W03 
ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych metod 
i technik prowadzenia badań socjologicznych P7S_WG 

KS_W04 

posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie i realizację 
badań ilościowych i jakościowych; zna podstawowe 
techniki badań terenowych i interpretacji ich wyników, 
w szczególności wie, jak projektować, monitorować 
i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów 
społecznych 

P7S_WG 

KS_W05 
posiada wiedzę o wybranych metodologicznych 
problemach współczesnej socjologii i jej poznawczych 
ograniczeniach 

P7S_WG 

KS_W06 
ma pogłębioną wiedzę o różnych strukturach i instytucjach 
społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich 
funkcjonowania oraz zachodzących w nich procesach 

P7S_WK 

KS_W07 
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur 
i instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu 
i implikacjach tych zmian 

P7S_WK 
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KS_W08 
ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 
współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących 
w nim zmian 

P7S_WK 

KS_W09 
ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnych 
rodzajami struktur społecznych P7S_WK 

KS_W10 
ma wiedzę o sposobach interpretowania i wykorzystania 
wyników badań socjologicznych 

P7S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi: 
 

KS_U01 
wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do 
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych 

P7S_UW 

KS_U02 
przedstawić własną propozycję rozwiązania problemu 
społecznego i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego 
rozwiązania 

P7S_UW 

KS_U03 

projektować badania ilościowe i jakościowe; umie 
korzystać z podstawowych technik badań terenowych 
i interpretować ich wyniki, w szczególności umie 
projektować, monitorować i ewaluować programy służące 
rozwiązywaniu problemów społecznych 

P7S_UW 

KS_U04 
interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki badań 
socjologicznych 

P7S_UW 

KS_U05 
w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne, 
formułować własne pytania badawcze i je weryfikować  

P7S_UW 

KS_U06 
w oparciu o źródła przygotować rozbudowaną pracę 
pisemną i ustną dotyczącą zagadnień społecznych w języku 
polskim  

P7S_UK 

KS_U07 
sprawnie komunikować się zarówno ze specjalistami, jak 
i odbiorcami spoza grona specjalistów  

P7S_UK 

KS_U08 
prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać różne opinie 
i stanowiska oraz dyskutować o nich 

P7S_UK 

KS_U09 
porozumiewać się w języku obcym - poziom B2+ oraz 
w wyższym stopniu w zakresie terminologii socjologicznej 

P7S_UK 

KS_U10 
przygotować rozbudowaną pracę pisemną i wypowiedź 
ustną dotyczącą zagadnień społecznych w oparciu 
o literaturę obcojęzyczną 

P7S_UK 

KS_U11 
planować oraz organizować pracę indywidualną oraz 
w zespole 

P7S_UO 

KS_U12 kierować pracą zespołu P7S_UO 

KS_U13 współdziałać i przyjmować różne role społeczne P7S_UO 

KS_U14 zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje kompetencje P7S_UU 

KS_U15 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 
przez całe życie oraz motywować innych w tym zakresie 

P7S_UU 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest gotów do: 

KS_S01 
uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
społecznych 

P7S_KK 

KS_S02 
rozumienia metodologicznych problemów socjologii i jej 
poznawczych ograniczeń 

P7S_KK 

KS_S03 
aktywnego działania – inspirowania, opracowania 
i realizacji projektów społecznych 

P7S_KO 

KS_S04 
uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez różne 
organizacje i instytucje oraz działania w sposób 
przedsiębiorczy 

P7S_KO 

KS_S05 
systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz 
rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji 

P7S_KR 

KS_S06 
działania zgodnego z zasadami etyki i jest rozstrzygania 
etycznych dylematów związanych z pracą socjologa 

P7S_KR 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/ 
funkcja pełniona w uczelni 

Agnieszka Pawluk-Skrzypek  dr/adiunkt/Prodziekan 

Karol Chrobak  dr hab./adiunkt/ Koordynator ds. współpracy międzynarodowej 

Emilia Paprzycka  dr hab./adiunkt/ Członek Rektorskiej Komisji ds. jakości kształcenia 

Agnieszka Kampka  dr hab./adiunkt/ Członek Rady Programowej dla kierunku Socjologia 

Agnieszka Maj  dr/adiunkt/ Opiekun praktyk na kierunku Socjologia  

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

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

Daria Murawska  dr/adiunkt/ Koordynator ds. promocji 

Barbara Post  dr/adiunkt/ Pracownik naukowo-badawczy (Katedra Socjologii) 

Małgorzata Greliak  inż./ Kierownik Dziekanatu 
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Prezentacja uczelni  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) jest najstarszą akademicką uczelnią rolniczą 
w Polsce. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego 
w Marymoncie. Obecnie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym 
uniwersytetem przyrodniczym. Większość infrastruktury dydaktycznej i administracyjnej, domy 
akademickie, Hotel SGGW, Biblioteka Główna oraz nowoczesne obiekty sportowe mieszczą się na 
nowoczesnym kampusie o łącznej powierzchni około 70 ha. Uczelnia oferuje 38 kierunków studiów: od 
przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne czy ekonomiczne. Kształci blisko 18 
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 obrębie SGGW funkcjonuje 13 Wydziałów 
oraz 16 Instytutów. 

Nauki społeczne w strukturach SGGW mają swoją długą tradycję sięgającą czasów Władysława 
Grabskiego, polskiego polityka i premiera z okresu II Rzeczpospolitej. To w rezultacie jego starań 
w 1929 r. utworzona została w ramach prowadzonego przez niego Zakładu Polityki Ekonomicznej 
Sekcja Socjologii Wsi. W 1936 r. uchwałą Wydziału Rolniczego z dnia 27 października powołany do 
istnienia został Instytut Socjologii Wsi. Instytut rozpoczął wydawanie Roczników Socjologii Wsi. 
Po II wojnie światowej badania społeczne prowadzone były na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym 
w ramach Katedry Nauk Humanistycznych. W 2006 r. rozpoczął działalność Wydział Nauk 
Humanistycznych, który w 2013 r. 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 na 
kierunkach studiów, studiach podyplomowych i 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 pedagogikę. W związku z tym w Instytucie działa jedna Rada Instytutu, 
w której zasiadają przedstawiciele obu dyscyplin. 28 września 2020 roku Centralna Komisja do Spraw 
Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu SGGW w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Do końca 
bieżącego roku akademickiego powołana zostanie Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne, 
odpowiedzialna za nadzór nad studiami III stopnia. 

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. Na Instytut Nauk Socjologicznych 
i Pedagogiki składają się dwie Katedry: Katedra Socjologii oraz Katedra 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: socjologia i pedagogika. 
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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  

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

Misją SGGW jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego 
środowiska przyrodniczego. Strategia Uczelni koncentruje się na rozwoju trzech wymiarów 
funkcjonowania: kształceniu, badaniach naukowych oraz transferze wiedzy do gospodarki. Głównymi 
tematami strategicznymi SGGW są doskonalenie kształcenia, doskonalenie badań naukowych, 
umiędzynarodowienie, rozwijanie współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz usprawnianie 
administracji pomagającej pracownikom w rozwijaniu badań i wdrożeń oraz studentom w procesie 
kształcenia. Rozwój kształcenia i jego doskonalenie to jeden z trzech filarów strategii Uczelni. Założenia 
strategii SGGW opierają się w tym zakresie na dbaniu o przyjmowanie studentów z wysokimi wynikami 
matur i wykorzystywaniu w pełni swojego potencjału dydaktycznego. Niezbędne do realizacji tak 
postawionych celów jest doskonalenie jakości kształcenia oraz dostosowywanie programów studiów 
do potrzeb rynku pracy. W strategii Uczelni podkreśla się, że jakość kształcenia odnosi się do wszystkich 
aspektów procesu dydaktycznego. Jest ona definiowana jako stopień, w jakim elementy procesu 
kształcenia spełniają wymagania stawiane przez interesariuszy Uczelni. Działaniom na rzecz jakości 
kształcenia towarzyszy rozwój zaplecza dydaktycznego – rozwój bazy dydaktycznej w postaci 
budynków, infrastruktury i nowoczesnej aparatury, a także wyposażenia sal wykładowych i dostępu do 
aktualnych zasobów naukowych. W strategię Uczelni wpisuje się także nasycenie zajęć elementami 
nauczania praktycznego i wykorzystanie w dydaktyce technik komputerowych. Ważne jest 
podnoszenie jakości kadr i rozwój badań naukowych, co w dzisiejszej edukacji na poziomie wyższym 
jest nierozerwalnie związane z kształceniem zorientowanym na potrzeby interesariuszy zewnętrznych.  

Misja Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW nawiązuje w swoich założeniach do ogólnej 
Misji SGGW. Celami WSIP są przygotowanie kompetentnych absolwentów oraz realizowanie 
wartościowych badań naukowych, przyczyniających się do wzmacniania potencjału polskiej nauki oraz 
służących rozwojowi społecznemu. Realizowane są one poprzez działania zorientowane na: 1) ciągłe 
doskonalenie jakości kształcenia, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy i przy 
zachowaniu najwyższych standardów akademickich,  2) przyczynianie się do rozwoju nauki przez 
tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie socjologii,  3) tworzenie, utrwalanie 
i rozwijanie powiązań pracowników ze wspólnotą akademicką i intelektualną w kraju i zagranicą, 
a także z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, 4) budowanie trwałych relacji 
z absolwentami,  5) umiędzynarodowienie działalności poprzez organizację i uczestnictwo 
w międzynarodowych konferencjach naukowych, wymianę studentów i wykładowców oraz poprzez 
długookresowe umowy i porozumienia z międzynarodowymi uczelniami i stowarzyszeniami . Aby 
realizować te wartości, podejmowane są działania zorientowane na: 1) wspieranie badań 
indywidualnych i zespołowych, a także interdyscyplinarnych i międzynarodowych,   2) zapewnianie 
wysokiej jakości kadry badawczo-dydaktycznej, przy jednoczesnej trosce o zagwarantowanie 
właściwych warunków dla jej rozwoju, 3) prowadzenie kształcenia poprzez bliski kontakt studentów 
z aktywnymi badaczami, podkreślając znaczenie jedności nauki i kształcenia,   4) angażowanie się 
w życie społeczne i kulturalne społeczności regionalnej i narodowej.  

Cele strategiczne WSiP i INSiP (wcześniej WNS) zostały ściśle skorelowane ze strategią Uczelni.  
W zakresie doskonalenia procesu kształcenia studentów ukierunkowano je na: 1) doskonalenie treści, 
form i metod kształcenia zgodnie ze standardami akademickimi i oczekiwaniami pracodawców w 
zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych 2) zwiększanie 
zaangażowania studentów w realizację tematów badawczych prowadzonych przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych, 3) rozwój naukowy kadry naukowej oraz podnoszenie jej kwalifikacji i 
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kompetencji zawodowych, 4) tworzenie płaszczyzn konsultacji studentów z przedstawicielami 
pracodawców.  Natomiast w zakresie doskonalenia badań naukowych zogniskowano je na: 1) 
zwiększeniu aktywności pracowników w występowaniu o pozyskiwanie grantów badawczych, 2) 
rozwijaniu współpracy naukowej z innymi instytutami SGGW i ośrodkami naukowo-badawczymi w 
Polsce, 3) zwiększaniu aktywności naukowej pracowników.  Ponadto, zakres współpracy i 
umiędzynarodowienia zorientowano na: 1) rozwijanie współpracy z innymi instytutami SGGW, 2) 
zintensyfikowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników, 3) rozwijanie współpracy 
międzynarodowej w ramach umów międzyinstytucjonalnych i projektów badawczych, 4) 
upowszechnianie wyników badań prowadzonych w Instytucie poprzez krajowe i zagraniczne 
publikacje.  A w zakresie rozwijania transferu wiedzy do gospodarki skoncentrowano uwagę na: 
1) nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, 2) włączaniu pracodawców 
w proces formowania programów studiów, 3) popularyzacji wyników badań i udostępnianie ich za 
pośrednictwem nowych mediów, 4) rozwijaniu kontaktów z absolwentami.  W zakresie finansów 
i administracji na: 1) wzmacnianiu integracji pracowników, 2) budowaniu i wzmacnianiu więzi 
pracowników z Uczelnią, 3) podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji pracowników administracji.   

Główne kierunki rozwoju WSiP i INSiP (wcześniej WNS) to: 1) wzmacnianie kadry naukowo-
dydaktycznej poprzez działania wspierające uzyskiwanie doktoratów i habilitacji przez zatrudnionych 
pracowników (otwarte spotkania naukowe, seminaria, cykliczne otwarte wykłady); zatrudnianie 
samodzielnych pracowników naukowych; 2) wprowadzanie transparentnego systemu wydawania 
środków z Funduszu Naukowego (dawniej dotacji statutowej): finansowane są tylko te aktywności, 
które służą równocześnie rozwojowi pracowników i mają znaczenie w ocenie jednostek naukowych: 
głównie wyjazdy na konferencje z referatami, publikacje artykułów i monografii, tłumaczenia na języki 
kongresowe; dodatkowe okresowe oceny pracowników uzyskujących w obszarze aktywności 
naukowej  najsłabsze wyniki; podwyższanie progów punktacyjnych dla oceny pozytywnej w obszarze 
aktywności naukowej i organizacyjnej; 3) wzrost aktywności aplikacyjnych: tworzenie zespołów 
badawczych, finansowy system motywacyjny, wypracowany przez Senacką Komisję ds. Rozwoju Kadr 
Naukowych, wydziałowy system motywacyjny. 

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki są 
kluczowymi elementami działania. Wyraża się to w przyjętej misji, wizji oraz strategii rozwoju Wydziału 
i Instytutu. Wspierane one są prowadzonymi badaniami naukowymi, coraz bardziej udanymi próbami 
ich umiędzynarodowienia, budowaniem relacji w środowisku społecznym oraz współpracą 
z podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy. Koncepcja i cele kształcenia na kierunku Socjologia 
wynikają bezpośrednio z polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia realizowanej w SGGW. 
Projakościowa działalność Wydziału Socjologii i Pedagogiki oraz współpracującego z Wydziałem 
Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w ramach przypisanych kompetencji obejmuje: 1) 
zapewnianie spójności programów studiów realizowanych na prowadzonych kierunkach z Polską Ramą 
Kwalifikacji, 2) ciągłe doskonalenie programów studiów, 3) poszerzanie i aktualizację oferty 
edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku pracy, 4) zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego i 
dydaktycznego kadry akademickiej, 5) promowanie rozwoju kadry naukowej, 6) rozwój współpracy z 
wiodącymi ośrodkami krajowymi, 7) rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań 
naukowych oraz kontaktów i wymiany międzynarodowej kadry i studentów z uczelniami 
zagranicznymi, 8) monitorowanie i analizę procesu kształcenia, w tym weryfikację i walidację efektów 
kształcenia/uczenia się, 9) ocenę jakości programów studiów, 10) ocenę jakości metod i warunków 
prowadzenia zajęć, 11) cykliczne badania jakości kształcenia wśród studentów z wykorzystaniem 
systemu ogólnouczelnianego oraz wewnątrz wydziałowego, 12) monitorowanie losów zawodowych 
absolwentów we współpracy z systemu ogólnouczelnianym, 13) włączanie interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia na Wydziale, 14) 
modernizowanie infrastruktury dydaktycznej. Jakość kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki 
SGGW jest wdrażana, monitorowana i doskonalona za pomocą Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia, spójnego z Systemem SGGW i podlega okresowym ewaluacjom.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Socjologia i efekty uczenia się osiągane w trakcie realizacji 
programu studiów wynikają z misji i strategii Uczelni, które zakładają podejmowanie działań na rzecz 
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rozwoju społecznego poprzez prowadzenie badań i kształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do 
projektowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu problemów 
społecznych. Koncepcja kształcenia uwzględnia także potrzeby i zmiany zachodzące na rynku pracy 
poprzez poszerzanie zakresu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 
działalności dydaktycznej i badawczej. Celem głównym procesu kształcenia na studiach pierwszego i 
drugiego stopnia jest zapewnienie edukacji na wysokim poziomie, tak aby studenci i absolwenci: 
posiadali rozbudowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, byli przygotowani do wyzwań 
współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy.  

Kształcenie na kierunku Socjologia prowadzone jest przez nauczycieli akademickich 
zaangażowanych w pracę naukową i odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów, w celu 
przygotowania absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy oraz do funkcjonowania 
w społeczeństwie opartym na wiedzy. Program kształcenia na kierunku Socjologia jest efektem 
wieloletnich doświadczeń i dyskusji, prowadzonych w gronie pracowników zaangażowanych w 
dydaktykę w ramach tego kierunku studiów, dostosowania programu do aktualnych przepisów prawa, 
konsultacji z pracodawcami, a także doświadczeń wynikających z realizacji praktyk studenckich, 
monitorowania i ankietowania absolwentów kierunku. Dzięki temu studia na kierunku Socjologia na 
WSiP dostarczają bogatej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się społeczeństwie – od 
poziomu rodziny do struktur globalnych. Studenci uzyskują praktyczną wiedzę o najnowszych 
metodach i technikach badawczych, poznają specjalistyczne programy do komputerowych analiz 
danych ilościowych i jakościowych oraz uczą się jak wykorzystywać tę wiedzę do badania oraz 
interpretacji zjawisk społecznych. W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać 
wiedzę w zakresie najbardziej interesujących ich obszarów, między innymi: komunikacji społecznej, 
analityki społecznej, metod badań społecznych i marketingowych, mediów i nowych technologii. 
Podczas kształcenia zarówno na pierwszym, jak i drugim poziomie nabywają umiejętności tzw. twarde, 
związane z prowadzeniem badań i analizą ich wyników oraz umiejętności z zakresu tzw. kompetencji 
miękkich, m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, 
negocjacji i mediacji. Podczas kształcenia na pierwszym poziomie studiów mogą swoje umiejętności 
rozwijać i sprawdzać w praktyce podczas praktyk zawodowych w jednostkach gospodarczych, 
jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, 
placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, instytucjach naukowo -
badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych, których działalność pokrywa się z profilem 
kierunku studiów. Studentom drugiego stopnia studiów oferowane są propozycje staży w ramach 
współpracy z podmiotami otoczenia gospodarczego, działalności Biura Karier na uczelni oraz 
programów stażowych realizowanych w ramach projektów i grantów uczelnianych. Swoje 
zainteresowania mogą oni rozwijać w studenckich kołach naukowych WSiP, a także biorąc twórczy i 
aktywny udział w życiu społeczności akademickiej SGGW. 

Od kandydatów na studia oczekuje się otwartości na zdobywanie wiedzy, elastyczności i dobrego 
przygotowania humanistycznego do studiów związanych z szeroko pojętym badaniem życia 
społecznego. Odzwierciedleniem tego są przyjęte przedmioty rekrutacyjne dla studiów I stopnia: język 
obcy nowożytny, język polski albo matematyka, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie. Założone 
efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz odpowiadają poziomowi 6. Polskiej 
Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia na kierunku Socjologia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Od 
kandydatów na studia II stopnia oczekiwane jest ukończenie studiów I stopnia kierunku Socjologia, a 
dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przewidziany jest test 
kompetencyjny, który umożliwia weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla 
kandydatów na studia II stopnia na kierunku Socjologia. Założone efekty uczenia się są zgodne z 
koncepcją i celami kształcenia oraz odpowiadają poziomowi 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia II 
stopnia na kierunku Socjologia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 

Koncepcja kształcenia na I stopniu studiów na kierunku Socjologia zakłada, że ich absolwent 
jest przygotowany w stopniu podstawowym do realizacji prac badawczych i analitycznych oraz potrafi 
wykorzystać zdobyte umiejętności w dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy. Jest także 
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przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non-profit, a także do 
podjęcia studiów II stopnia.  

Program studiów I stopnia na kierunku Socjologia obejmuje realizację 2120 godzin na studiach 
stacjonarnych (180 pkt. ECTS), w tym 930 godz. wykładów, 1070 godz. ćwiczeń oraz 120 godz. praktyk 
zawodowych. Studia w formie niestacjonarnej zgodnie z tym programem studiów nie są aktualnie 
prowadzone. Program studiów ma strukturę modułową. Studenci mogą wybrać blok zajęć 
modułowych, dopasowany do ich zainteresowań i planów rozwojowych. Na 2. roku studiów 
realizowany jest moduł wykładów monograficznych (9 ECTS – student wybiera 3 przedmioty = 90 
godzin). Na 3. roku studiów studenci mają do wyboru 7 modułów, z których wybierają 4 moduły - 9 
ECTS każdy (90 godzin).   
MODUŁY DO WYBORU:   
Moduł 1: Społeczeństwo, władza, elity   
Moduł 2: Bezpieczeństwo, ryzyko, zaufanie   
Moduł 3: Kultura, konsumpcja, style życia   
Moduł 4: Culture, consumption, lifestyles – moduł anglojęzyczny   
Moduł 5: Praca, przedsiębiorczość i nowe formy zatrudnienia   
Moduł 6: Media i nowe technologie   
Moduł 7: Socjologia emocji.   

Założone efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz odpowiadają 
poziomowi 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji.  W programie studiów obowiązujących od roku 2019/20 na 
studiach I stopnia na kierunku Socjologia nie występuje praca dyplomowa - kończą się one egzaminem 
dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata.  

Na studiach I stopnia realizowane są praktyki stanowiące integralną część programu 
studiów. Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej 
z planu studiów w wymiarze nie krótszym niż 4 tygodnie albo 120 godzin, za co otrzymuje 4 punkty 
ECTS. Punkty te są częścią łącznej liczby punktów ECTS przewidzianych do uzyskania na 2. roku studiów. 
Praktyka może odbywać się w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, 
administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, 
kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych. Studenci mogą 
odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie firmach/instytucjach, zgodnie z profilem 
studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów. Student może 
skorzystać z oferty praktyk lub mógł odbywać praktykę w ramach badań prowadzonych przez 
Pracownię Badań Społecznych. Możliwe jest także odbywanie praktyki w ramach programu Erasmus+ 
za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu 
językowego na poziomie co najmniej B2 lub zdanie egzaminu językowego oraz wskazanie przez 
studenta zagranicznej instytucji, która podpisze z Uczelnią umowę związaną z realizacją praktyk. 
Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów.   

Program studiów I stopnia przyjęty od roku 2016/17, zmodyfikowany dla rocznika 2017/18 
realizowany przez studentów obecnego trzeciego roku w formie stacjonarnej - obejmuje realizację 
2200 godzin zajęć (180 pkt. ECTS), w tym 960 godz. wykładów, 1240 godz. ćwiczeń oraz 120 godz. 
praktyk zawodowych.  

Program studiów I stopnia przyjęty od roku 2016/17, zmodyfikowany dla rocznika 2018/19 
realizowany przez studentów obecnego trzeciego roku w formie niestacjonarnej - obejmuje realizację 
1453 godz., w tym 615 godz. wykładów, 718 godz. ćwiczeń oraz 120 godz. praktyk zawodowych.   

Na studiach stacjonarnych studenci 3. roku spośród dwóch zaoferowanych specjalności: 
komunikacja społeczna oraz analityka społeczna dokonali wyboru na rzecz specjalności komunikacja 
społeczna, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, preferencjami i planami. Tak więc realizują 420 godz. 
zajęć bezpośrednio związanych z wybraną specjalnością. 

Na studiach niestacjonarnych studenci 3. roku wybrali po 4 przedmioty profilujące z każdej 
z oferowanych specjalności: komunikacja społeczna i analityka społeczna, realizując łącznie 240 godz. 
zajęć związanych z profilem jednej i drugiej specjalności.  
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Koncepcja kształcenia na II stopniu studiów, na kierunku Socjologia zakłada, że absolwent jest 
przygotowany do samodzielnej i zespołowej realizacji badań społecznych oraz posiada umiejętności 
komunikacji, mediacji i negocjacji. Jest także przygotowany do projektowania, realizowania, 
monitorowania i oceniania programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i  organizacjach, 
w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym (administracja rządowa i samorządowa, media, 
instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej, organizacje społeczne).   

Program studiów II stopnia na kierunku Socjologia obejmuje realizację 1215 godzin zajęć na 
studiach stacjonarnych (120 pkt. ECTS), w tym 495 godz. wykładów oraz 720 godz. ćwiczeń. Aktualnie 
studia II stopnia w formie niestacjonarnej nie są prowadzone. 
Program studiów ma strukturę modułową, dającą studentom możliwość wyboru bloku zajęć 
modułowych, dopasowanego do ich zainteresowań i planów rozwojowych. Program studiów zawiera 
5 modułów składających się z 6 przedmiotów każdy (135 godz. oraz 12 punktów ECTS), z których 
studenci wybierają 3 moduły, realizowane w semestrze drugim (jeden moduł) oraz trzecim (dwa 
moduły).   
MODUŁY DO WYBORU:   
Moduł I: Badania rynku i opinii   
Moduł II: Dynamika życia publicznego   
Moduł III: Zarządzanie i komunikacja w organizacji   
Moduł IV: Społeczności lokalne i samorząd terytorialny   
Moduł V: Media i komunikacja.  

Założone efekty uczenia się na studiach II stopnia na kierunku Socjologia są zgodne z koncepcją 
i celami kształcenia oraz odpowiadają poziomowi 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Realizowane moduły (zarówno na studiach I, jak i II stopnia) dostosowane są do potrzeb rynku 
pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość 
prowadzonych zajęć.   
  

• związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, główne kierunki 
działalności naukowej prowadzonej w uczelni w dyscyplinie, do której kierunek jest 
przyporządkowany oraz najważniejsze osiągnięcia naukowe uczelni w tym zakresie z ostatnich 
5 lat będące 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 

 
Koncepcja kształcenia na kierunku Socjologia wiąże się z głównymi zainteresowaniami badawczymi 
i naukowymi pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki reprezentujących nauki 
socjologiczne. Moduły w programie studiów na kierunku Socjologia mają ścisły związek z zakresem prac 
badawczych, przy ich konstruowaniu wzięto pod uwagę zarówno zakres obszarowy badań, jak 
i aktualność stawianych celów naukowych.  

Podstawą kompetencyjną do prowadzonych na kierunku Socjologia zajęć są realizowane 
badania, refleksja teoretyczna albo zakres doświadczeń zdobytych w przestrzeni praktyki 
socjologicznej. Praktyka badawcza odgrywa tu szczególną rolę z dwóch powodów: 1) ze względu na 
powiązanie z istniejącym stanem wiedzy w danej dziedzinie, co jest warunkiem opracowywania 
projektów badawczych i ich realizacji we współpracy z innymi partnerami; 2) ze względu na specyfikę 
doboru przedmiotu badania i przyjętego paradygmatu. W ostatnich 5 latach pracownicy Katedry 
Socjologii brali udział w sumie w 22 projektach finansowanych ze środków m.in. UE, MNISW, NCN, 
NCBIR. Prowadzone są także badania w ramach grantów uczelnianych (Granty dla młodego naukowca 
przyznane w ocenianym okresie czterokrotnie) oraz finansowane ze środków statutowych (obecnie 
środków FN).  



31 

 

W latach 2016-2020 opublikowanych zostało 615 prac naukowych pracowników INSiP 
(35 monografii, 53 monografie pod redakcją, 268 rozdziałów w monografii,  259 artykułów 
w czasopismach), w tym 368 publikacji autorstwa pracowników Katedry Socjologii. W analizowanym 
okresie byli oni autorami/współautorami 18 monografii, redaktorami/współredaktorami 
22 monografii, autorami/współautorami 198 artykułów w recenzowanych czasopismach z listy 
MNiSW, w tym wysokopunktowanych o zasięgu międzynarodowym i krajowym (70–100 pkt.), 
autorami/współautorami 130 rozdziałów w monografiach pod redakcją. W ciągu ostatnich pięciu lat 
nastąpił wzrost aktywności publikacyjnej pracowników w czasopismach z Impact Factor o zasięgu 
międzynarodowym, indeksowanych w bazie Scopus i Web of Science. Zwiększeniu uległa również liczba 
punktów przypadająca na jednego pracownika prowadzącego działalność badawczą w danym roku . W 
ostatniej ewaluacji jednostek naukowych 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.  

Zainteresowania naukowe pracowników reprezentujących nauki socjologiczne koncentrują się 
wokół takich głównych tematów badawczych jak: 1) Orientacje teoretyczne i perspektywy badawcze 
socjologii; 2) Społeczności lokalne i samorząd terytorialny w perspektywie procesów globalizacji ; 
3) Ciągłość i zmiana w procesie transformacji; 4) Społeczeństwo i polityka w uwarunkowaniach 
lokalnych i międzynarodowych; 5) Kulturowe wymiary komunikacji we współczesnym społeczeństwie. 
W ramach pierwszego tematu podejmowane są badania dotyczące teoretycznych podstaw nauk 
społecznych, historii myśli społecznej, ontologii społecznej, współczesnych teorii politycznych 
i socjologicznych, metodologii nauk społecznych. Publikacje sytuują się w zakresie takich subdyscyplin 
jak: socjologia kultury, socjologia konfliktów społecznych i etnicznych, socjologia problemów 
społecznych, socjologia bezrobocia, socjologia ubóstwa, socjologia migracji, socjologia pracy. W 
ramach drugiego tematu prowadzone są badania dotyczące samorządności i spraw publicznych, 
kapitału społecznego, społeczności lokalnych. Publikacje lokują się w takich subdyscyplinach socjologii 
jak: socjologia społeczności lokalnych, miasta i wsi, gospodarki, organizacji, pracy i przemysłu. Trzeci 
temat obejmuje analizy i publikacje w zakresie problematyki aksjologicznej ponowoczesności, nowych 
wyzwań rozwoju społecznego w kontekście globalizacji, zróżnicowań kulturowych i społecznych, 
przemian religijności, medykalizacji społeczeństwa, konsumpcjonizmu, przemian obyczajowości. Prace 
te sytuują się w obszarach problemowych socjologii ryzyka, codzienności, religii, pamięci, socjologii 
ekonomicznej, socjologii wiedzy, socjologii nauki, dewiacji, polityki i elit, płci, rodziny, intymności, 
antropologii kultury. W ramach czwartego tematu pracownicy prowadzą analizy dotyczące rzecznictwa 
interesów, elit politycznych, transformacji ustrojowej i jej społecznych oraz politycznych następstw, 
problemów ekologicznych, władzy, polityki i protestów społecznych, organizacji pozarządowych, 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Socjologia życia publicznego, środowiska, gospodarki, 
organizacji, pracy i przemysłu, to subdyscypliny, w które wpisują się publikacje. Prace badawcze 
związane z piątym tematem dotyczą szeroko definiowanej komunikacji społecznej: komunikacji w 
organizacji, w biznesie, w rodzinie i pracy socjalnej, komunikacji politycznej, interpersonalnej i 
grupowej, a także zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i reklamy, perswazji w życiu publicznym. 
Analizy te sytuują się w takich subdyscyplinach jak: socjologia mediów, internetu, socjologia wizualna, 
socjologia reklamy, socjologia polityki, socjologia kultury.  

Zakres prac badawczych pracowników wyznacza ramy przygotowywania prac dyplomowych 
studentów, co dzięki powiązaniu tych prac z dorobkiem naukowym i treściami realizowanymi 
w programie zajęć pozwala osiągać efekty uczenia się. Opieka naukowa opiera się przede wszystkim 
na wykorzystaniu szerokiej wiedzy i kompetencji pracowników, którzy służą studentom pomocą przy 
rozwiązywaniu problemów naukowych, związanych z bieżącym studiowaniem, czy też realizacją prac 
dyplomowych na wszystkich stopniach studiów. Prace dyplomowe studentów wpisują s ię w kierunki 
badawcze realizowane w Katedrze Socjologii (Zał. nr 2.7). Studenci są także włączani do realizacji 
badań, których wyniki wykorzystują w przygotowywanych przez siebie pracach zaliczeniowych i 
dyplomowych. Brali udział m.in. w projekcie realizowanym w ramach grantu dla młodych naukowców 
SGGW pt.: „Analiza zawartości Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej w latach 2010-2017 pod kątem 
pojawiania się problematyki społecznej odpowiedzialności firm farmaceutycznych”; w projekcie 
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Miniatura 2  (2019/2020)  „Wpływ obecności producentów leków na uczelniach medycznych na 
socjalizację do zawodu lekarza”; w projekcie „Postawy absolwentów szkół wyższych wobec rynku pracy 
i społeczeństwa obywatelskiego” realizowanym przez Pracownię Badań Społecznych SGGW w 
Warszawie (2018); w projekcie „Funkcjonowanie współczesnych społeczności lokalnych. Procesy 
integracji społeczności lokalnej na przykładzie mieszkańców wsi Czarny Las w gminie Grodzisk 
Mazowiecki” na zlecenie: Gminy Grodzisk Mazowiecki (2019); w projekcie „Women and men, boys and 
girls together against stereotypes”, E2/689, finansowanym z Funduszy EOG, partner zagraniczny: 
Norwegian Crisescenter Oslo/Collective; w projekcie „Instagram w kampanii wyborczej do 
europarlamentu (wizualna analiza dyskursu)”; w projekcie „Nieformalni opiekunowie osób starych - 
dylematy i wyzwania". W ramach zajęć z Metod badań społecznych studenci całego 2. roku byli 
włączeni do zespołu badawczego w projekcie pt. „(Nie)atrakcyjny partner/ka (2018)” oraz w projekcie 
„Co jest (nie)kobiece co jest (nie)męskie” (2017). Prace obejmowały kształcenie kompetencji 
badawczych w prowadzeniu wywiadów, kodowaniu i analizie danych jakościowych. Badania 
prowadzone przez studentów w ramach projektów badawczych i prac dyplomowych na kierunku 
Socjologia są też publikowane w czasopismach naukowych i monografiach. W ocenianym okresie 
opublikowano 18 artykułów, których autorami są studenci kierunku Socjologia. 

 

• 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  

Program kształcenia na kierunku Socjologia na studiach I i II stopnia jest nie tylko efektem 
dostosowania programu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, regularnych hospitacji 
zajęć, semestralnej analizy osiągniętych efektów uczenia się, systematycznych dyskusji na temat 
prowadzonych zajęć, ale także konsultacji z pracodawcami kluczowymi, badań jakości kształcenia na 
podstawie opinii studentów kierunku Socjologia i monitorowania losów zawodowych absolwentów 
socjologii.   

INSiP współpracuje w doskonaleniu oferty programowej z przedstawicielami firm i instytucji 
z otoczenia gospodarczego na podstawie porozumień o współpracę. Przedstawiciele tych firm 
konsultują i oceniają programy studiów oraz mają swojego przedstawiciela w składzie Rady 
programowej, który bierze udział w spotkaniach Rady. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami 
otoczenia społeczno-gospodarczego oraz udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
w procesie kształcenia jest systematycznie monitorowana i poddawana corocznie ewaluacji w ramach 
funkcjonującego na Wydziale systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.  

Realizowany od 2019/20 roku program kształcenia modułowego na studiach I i II stopnia na 
kierunku Socjologia był przygotowany w ścisłej współpracy z interesariuszami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Koncepcja programu opracowana przez przygotowujący ją zespół powstała na 
podstawie zgłoszonych, przez istniejące jeszcze wówczas w Katedrze Socjologii zakłady, propozycji 
modułów i przedmiotów. Następnie na tej podstawie przygotowano narzędzie oceny dla studentów 
i współpracujących z Wydziałem podmiotów gospodarczych. W celu poznania opinii studentów na 
temat planowanych propozycji zmian w programie kształcenia na kierunku Socjologia przeprowadzono 
badanie preferencji studentów w zakresie nowej oferty programowej, pt. Atrakcyjność nowej oferty 
kształcenia na kierunku socjologia WNS SGGW. Analiza opinii studentów. Celem badań było poznanie 
opinii na temat proponowanych modułów oraz ich zawartości, czyli zajęć w ramach każdego 
z modułów. Wyniki badania zostały uwzględnione w pracach Zespołu opracowującego program 
w ramach działań Komisji Dydaktycznej dla kierunku Socjologia. Próba do badania została dobrana 
w sposób celowy – wybrano studentów będących tuż przed wyborem specjalności i po wyborze 
specjalności. Badaniami objęto wszystkich studentów 2. oraz 3. roku studiów I stopnia stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz studentów 1. i 2. roku studiów II stopnia stacjonarnych (niestacjonarne nie były 
realizowane). Analogicznemu badaniu poddani zostali pracodawcy kluczowi Wydziału. Kompleksowa 
ocena wyników badań pozwoliła na przedstawienie rekomendacji do przygotowywanego nowego 
programu nauczania. 



33 

 

Podnoszeniu zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego 
z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy wewnętrznych służą także systematycznie realizowane 
badania jakości kształcenia przeprowadzane w każdym roku akademickim, poczynając od 2016 roku 
przez Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia (obecnie Koordynatora ds. jakości kształcenia). 
Badania te prowadzone są we współpracy ze studentami – są oni autorami pytań, a także współtworzą 
raporty z tych badań w ramach zajęć. Wyniki tych badań są analizowane i omawiane na zebraniach 
Rady programowej kierunku (wcześniej zebraniach Komisji dydaktycznej, Komisji ds. jakości kształcenia 
oraz prezentowane na Radzie Wydziału). 
Dodatkowo w roku akademickim 2018/19 Pracownia Badań Społecznych SGGW w Warszawie 
w ramach badań statutowych Katedry Socjologii zrealizowała także badania pt.: „Postawy 
absolwentów szkół wyższych wobec rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego”.  
         Analizie zgodności kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy służą również badania losów 
absolwentów realizowane systematycznie każdego roku od 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 Socjologia znajdują zatrudnienie, prezentowane są 
na Radach programowych (wcześniej Radach Wydziału) i są podstawą planów w zakresie doskonalenia 
jakości kształcenia. Analizy porównawcze wyników z poprzednich lat dają możliwość obserwacji 
tendencji i trendów.  

 

• sylwetki absolwentów, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów  

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia 
stosowane w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne. Posiada ogólną wiedzę z zakresu 
socjologii, poszerzoną o podstawy nauk społecznych, a ponadto zna podstawowe zagadnienia 
z zakresu psychologii i ekonomii. Dysponuje ogólną wiedzą o relacjach między socjologią a innymi 
naukami społecznymi, o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami 
społecznymi. Ma ogólną wiedzę o człowieku, jako podmiocie umiejscowionym w strukturze relacji 
społecznych, których jest współtwórcą i w ramach, których podejmuje działania oraz o rodzajach więzi 
społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. Absolwent posiada ogólną wiedzę o  strukturach 
i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania, o  relacjach 
między strukturami i instytucjami społecznymi. Dysponuje ogólną wiedzą o procesach zmian struktur 
i instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian oraz powiązaniach między 
różnymi układami instytucjonalnymi w społeczeństwie. Ma ogólną wiedzę zarówno o  współczesnych, 
jak i klasycznych koncepcjach socjologicznych, podejmujących problematykę struktur i instytucji 
społecznych. Znane mu są podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych oraz 
posiada wiedzę na temat nowych technik wykorzystywanych w badaniach socjologicznych. Ma ogólną 
wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania poszczególnych rodzajów badań socjologicznych oraz zdaje 
sobie sprawę z norm i zasad obowiązujących w pracy socjologa. Dysponuje podstawową, 
uporządkowaną wiedzą o różnych subdyscyplinach w socjologii, obejmującą podstawowe pojęcia, 
metody i koncepcje. Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego. Posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy 
zjawiska lub procesu społecznego. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do 
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych. Posługuje się podstawowymi koncepcjami 
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych. 
Posiada umiejętność realizowania podstawowych etapów procedury badawczej: gromadzi dane 
i przeprowadza proste badania zjawisk społecznych, wykorzystując metody ilościowe i  jakościowe, 
potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki. Wykonuje podstawowe analizy statystyczne, 
posługując się narzędziami informatycznymi oraz ocenia przydatność podstawowych metod i technik 
do realizacji konkretnych celów badawczych. Jest w stanie samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, 
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zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne. Umie posługiwać się zasadami i normami 
etycznymi, dostrzegać i analizować dylematy etyczne w swoich działaniach, dokonać oceny efektów 
podejmowanych przez siebie działań oraz wprowadzić ewentualnie niezbędne korekty. Potrafi na 
podstawie zgromadzonych źródeł przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną w języku polskim, 
dotyczącą zagadnień społecznych. Porozumiewa się w języku obcym. Jest w stanie przygotować prostą 
prognozę zjawisk społecznych oraz znaleźć teoretyczne uzasadnienie wniosków uzyskanych na 
podstawie badań empirycznych. Ponadto, potrafi dokonać prostej weryfikacji wyników badań 
społecznych i przedstawić ich ocenę pod kątem trafności, rzetelności i wiarygodności. Umie dokonać 
oceny wiarygodności źródeł informacji i danych. 

Absolwent studiów I stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy 
oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole i  przyjmować rożne 
role społeczne, dzięki posiadanym podstawowym umiejętnościom organizacyjnym umożliwiającym 
realizację zamierzonych działań. Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki 
społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. Działa zgodnie 
z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą 
socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów 
społecznych, podejmowanych przez różne organizacje i instytucje. Zwraca uwagę na możliwości 
zastosowania różnych metod w badaniu i analizowaniu procesów i zjawisk społecznych.  

Absolwent potrafi dokonywać analiz w zakresie procesów władzy i polityki. W  szczególności 
zarządzania publicznego, zaufania społecznego i kompetencji obywatelskich. Potrafi, wykorzystując 
wiedzę w zakresie współczesnych konfliktów i metody negocjacji oraz dialogu społecznego, analizować 
problemy społeczne i stosować odpowiednie strategie do ich rozwiązania. Posiada wiedzę w zakresie 
funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw funkcjonujących w oparciu o zasady konsumpcji, nowych 
stylów życia oraz mody i obyczajów. Wykorzystując wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii , 
potrafi zarówno dokonać ich analizy, jak i wykorzystać je w procesach budowania wizerunku. 
Absolwent potrafi także przetwarzać i analizować duże zbiory danych. Dysponując wiedzą na temat 
emocjonalnego funkcjonowania jednostek i grup społecznych potrafi, wykorzystując techniki 
wywierania wpływu, zarządzać konfliktami i panować nad nowymi formami agresji. Posiada wiedzę 
w zakresie dynamiki współczesnych rynków pracy i nowych form zatrudnienia. Potrafi posługiwać się 
specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywać problemy 
dotyczące komunikacji grup pracowniczych. 
 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Socjologia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu związków 
współczesnej socjologii z dorobkiem innych nauk oraz o różnych strukturach instytucj i i organizacji 
społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania oraz o  zachodzących w nich 
procesach. Ponadto, dysponuje pogłębioną wiedzą o wybranych subdyscyplinach w socjologii, 
obejmującą pojęcia, metody i koncepcje. Ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji między różnymi 
rodzajami struktur społecznych oraz procesów zmian struktur i instytucji społecznych, przyczyn, 
przebiegu i implikacjach tych zmian. Posiada ponadto rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 
współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian. Dysponuje pogłębioną wiedzą 
w zakresie wybranych metod i technik prowadzenia badań socjologicznych. Jego wiedza umożliwia mu 
przygotowanie i realizację badań ilościowych i jakościowych; znane mu są podstawowe techniki badań 
terenowych i interpretacji ich wyników, w szczególności wie, jak projektować, monitorować i 
ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Posiada wiedzę o wybranych 
metodologicznych problemach współczesnej socjologii i jej poznawczych ograniczeniach. Wie, w jaki 
sposób interpretować i wykorzystać wyniki badań socjologicznych. 

Absolwent studiów II stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do 
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz zaprojektować badania ilościowe 
i jakościowe, korzystając z podstawowych technik badań terenowych oraz interpretacji ich wyników. 
W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu 
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problemów społecznych. Jest w stanie przedstawić własną propozycję rozwiązania problemu 
społecznego i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego rozwiązania. Rozumie metodologiczne 
problemy socjologii i jej poznawcze ograniczenia. Interpretuje i poprawnie wykorzystuje wyniki badań 
socjologicznych. W sposób pogłębiony analizuje zjawiska społeczne, formułuje własne pytania 
badawcze i je weryfikuje. Potrafi w oparciu o źródła polsko- oraz obcojęzyczne przygotować zarówno 
rozbudowaną pracę pisemną, jak i wypowiedź ustną, dotyczącą zagadnień społecznych. 
Umie porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+. 

Absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy 
oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole i  przyjmować różne 
role społeczne dzięki posiadanym podstawowym umiejętnościom organizacyjnym, umożliwiającym 
realizację zamierzonych działań. Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki 
społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. Działa zgodnie 
z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą 
socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów 
społecznych podejmowanych przez różne organizacje i instytucje. Absolwent posiada wiedzę 
w zakresie funkcjonowania grup pracowniczych i zespołów projektowych. Potrafi dokonać analiz sieci 
społecznych i zachowań konsumenckich. Posiada kompetencje w zakresie badań z wykorzystaniem 
Internetu i technik badań fokusowych. Posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację 
projektów badawczych. Absolwent jest w stanie diagnozować współczesne patologie życia 
publicznego, analizować demograficzne wyzwania współczesności i wykorzystywać nowe formy 
obywatelskiej partycypacji w kształtowaniu debaty publicznej. Potrafi badać i zastosować w praktyce 
procesy komunikacji publicznej i wewnątrzgrupowej. Zna zasady zarządzania i karierą i potrafi 
stosować odpowiednie strategie negocjacyjne i opracować scenariusz wystąpień publicznych.  

Absolwenci kierunku Socjologia na WSiP są przygotowani do samodzielnego i zespołowego 
projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu 
bieżących problemów społecznych. Studia na kierunku Socjologia przygotowują specjalistów do pracy 
w: instytucjach i organizacjach społecznych, instytutach badania opinii publicznej i badania rynku, 
agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach 
pomocy społecznej, oświatowych, kulturalnych i medialnych (m.in. wydawnictwach prasowych, radiu, 
telewizji, reklamie, public relations). 
 

• cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe lub 
międzynarodowe 

Program studiów na kierunku Socjologia wyrasta z jednej strony z tradycji badań społecznych 
zapoczątkowanych na Uczelni przez Władysława Grabskiego, jednego z twórców polskiej socjologii wsi; 
z drugiej zaś strony – jest odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne i wyzwania rynku pracy. Jedną 
z cech wyróżniających naszą koncepcję kształcenia jest położenie nacisku na aktualne tematy badań 
społecznych, takie jak procesy globalizacyjne oraz migracyjne. Z drugiej strony kładziony jest nacisk na 
lokalny kontekst ogólnych procesów społecznych, ujęty szczególnie w perspektywie badań miejskich 
i społeczności lokalnych. Ponadto, kształcimy do krytycznego myślenia, uczymy wrażliwości społecznej, 
zarządzania grupami, rozumienia komunikacji społecznej. Studenci są przygotowani do samodzielnego 
i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących 
rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Uzyskują w ten sposób szeroki ogląd procesów 
społecznych, poczynając od mikroskali, a kończąc na zjawiskach o charakterze globalnym. 

Proces kształcenia na kierunku Socjologia zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim 
ma charakter modułowy, umożliwiając studentom profilowanie uczenia się pod kątem ich własnych 
zainteresowań. Na stopniu licencjackim studenci mają możliwość wyboru 4 z 7 modułów: 
(1) Społeczeństwo, władza, elity; (2) Bezpieczeństwo, ryzyko, zaufanie; (3) Kultura, konsumpcja, style 
życia; (4) jego anglojęzyczna wersja: Culture, Consumption, Lifestyles; (5) Praca, przedsiębiorczość 
i nowe formy zatrudnienia; (6) Media i nowe technologie; (7) Socjologia emocji. Na stopniu drugim, 
magisterskim, mogą wybrać 3 moduły z następujących 5: (1) Badania rynku i opinii; (2) Dynamika życia 



36 

 

publicznego; (3) Zarządzanie i komunikacja w organizacji; (4) Społeczności lokalne i samorząd 
terytorialny; (5) Media i komunikacja.  

Istotną cechą procesu kształcenia na kierunku Socjologia jest również proporcja wykładów 
i ćwiczeń, z przewagą tych ostatnich. Tym samym, w procesie dydaktycznym nacisk położony jest na 
aktywizujące studentów oraz interaktywne metody pracy, tj. dyskusje, prace projektowe, gry 
symulacyjne, zespołowe rozwiązywanie problemów, projekty badawcze. 

Kolejną z cech wyróżniających koncepcję kształcenia jest nacisk na rozwój tzw. kompetencji 
twardych socjologa, czyli umiejętności związanych z projektowaniem, prowadzeniem i analizą wyników 
badań, realizowanych zarówno strategiami ilościowymi, jak i jakościowymi. Na studiach I stopnia 
studenci obligatoryjnie uczestniczą łącznie w 325 godzinach zajęć (ćwiczeń) kształcących te 
kompetencje. Są to następujące zajęcia: Podstawy badań społecznych (30 h), Metody badań 
ilościowych (45h), Metody badań jakościowych (45h), Analiza danych zastanych (45h), Statystyka dla 
socjologów (60h), Projekt badawczy (40h), Komputerowa analiza danych ilościowych (30h) oraz 
Komputerowa analiza danych jakościowych (30h). W wyniku tak zaprojektowanego programu studiów 
studenci zdobywają fachową wiedzę na temat prowadzenia badań, a także umiejętność analizy danych 
z zastosowaniem programów komputerowych. Dodatkowo, zajęcia z Komputerowej analizy danych 
ilościowych są akredytowane i certyfikowane przez firmę Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) - 
od 2015 r. osiemdziesięciu trzech studentów kierunku Socjologia zdało dodatkowy zaawansowany 
egzamin, uzyskując certyfikat SPSS Technology Expert. Z kolei na studiach II stopnia studenci mają 
możliwość pogłębienia swoich kompetencji i zainteresowań w ramach zajęć Badania ewaluacyjne (30h) 
oraz Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (30h), a także modułu “Badania rynku 
i opinii” (135h). W ramach tego modułu realizowane są m.in. zajęcia Badania fokusowe, podczas 
których studenci mogą korzystać ze znajdującej się w budynku Wydziału Pracowni Badań Społecznych.  

Realizowana na kierunku Socjologia koncepcja kształcenia ukierunkowana jest również na 
rozwój tzw. kompetencji miękkich m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, 
skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji. Koncentracja na rozwoju tych umiejętności wynika także 
z rekomendacji współpracujących z Wydziałem interesariuszy zewnętrznych - podmiotów 
gospodarczych, w tym firm badawczych. Kompetencje te na studiach I stopnia są rozwijane przede 
wszystkim w konsekwencji interaktywnie oraz aktywizująco prowadzonych zajęć ćwiczeniowych, 
w tym możliwości uczestnictwa studentów w zajęciach takich jak: Zarządzanie konfliktami, Techniki 
wywierania wpływu czy Negocjacje i dialog społeczny. Z kolei na studiach II stopnia studenci mają 
możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, uczestnicząc w zajęciach 
realizowanych w ramach modułu “Zarządzanie i komunikacja w organizacji”, takich jak: Negocjacje, 
Wystąpienia publiczne, Komunikacja w organizacji, Zarządzanie zespołem. 

Koncepcja kształcenia na kierunku Socjologia ukierunkowana jest także na pogłębianie wiedzy 
socjologicznej w odwołaniu do najnowszych zagranicznych publikacji w tej dyscyplinie oraz rozwijanie 
umiejętności posługiwania się słownictwem profesjonalnym w języku angielskim. Służą temu zajęcia 
Sociological English Language, realizowane na II stopniu i wprowadzające słownictwo specjalistyczne 
dla kierunku studiów Socjologia. Zajęcia te realizowane są w formie ćwiczeń (60h) przez dwa semestry.  

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 socjologii ich zainteresowania. Są to: Międzywydziałowe 
Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”, Koło Naukowe Socjologów 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: „Salon Socjologiczny”, „Szkoła Twórczego Myślenia”, „Bliscy 
znani i nieznani”. 

 

• kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, z ukazaniem ich związku z koncepcją, poziomem oraz 
profilem studiów, a także z dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest 
przyporządkowany 
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Omówione poniżej kluczowe kierunkowe efekty uczenia się i ich związek z koncepcją studiów  zostały 
wyłonione na podstawie zaktualizowanych sylabusów modułów kształcenia realizowanych na kierunku 
Socjologia. Do 30.09.2019 r. na kierunku Socjologia (profil ogólnoakademicki) realizowano efekty 
kształcenia na studiach I i II stopnia, określone w uchwale nr Nr 38 – 2011/2012 Senatu SGGW z dn. 
25.06.2012r. Od 1 października 2019 r. obowiązują efekty uczenia się dla kierunku studiów socjologia 

I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, określone w uchwale Nr 99 – 2018/2019 z dnia 27.05.2019 r. 
Senatu SGGW w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Socjologia. 

Nawiązując do opisanej koncepcji kształcenia na kierunku Socjologia, wskazanie kluczowych 
kierunkowych efektów uczenia się ujęto, odwołując się do trzech filarów koncepcji kształcenia: 
(1) aktualnej i ugruntowanej wiedzy teoretycznej, (2) praktyczności badawczej powiązanej z rozwojem 
kompetencji relacji i współpracy oraz (3) aktualizmu – sięgania w refleksji badawczej i teoretycznej po 
najbardziej aktualne zjawiska społeczne.  

Do kluczowych efektów uczenia się na poziomie studiów I stopnia należy zaliczyć te, które 
odnoszą się do wiedzy o metodach i technikach prowadzenia badań socjologicznych (KS_W03), 
o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich 
funkcjonowania, o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi (KS_W08) oraz o  procesach 
zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian (KS_W11).   

W zakresie umiejętności kluczowymi efektami uczenia się są umiejętności związane 
z wykonywaniem analiz statystycznych z użyciem narzędzi informatycznych (KS_U05), umiejętności 
komunikowania się w spójny sposób w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, jak 
i odbiorcami spoza grona specjalistów (KS_U08) oraz umiejętności planowania i organizowania pracy 
indywidualnej oraz zespołowej (KS_U11).  

W zakresie kompetencji kluczowymi efektami uczenia się są kompetencje związane z krytyczną 
oceną posiadanej wiedzy socjologicznej (KS_S01), gotowością do współorganizowania działalności 
i współdziałania na rzecz środowiska społecznego oraz przyjmowania różnych ról społecznych  (KS_S03) 
oraz gotowością do inicjowania działań społecznych (w oparciu o myślenie w sposób przedsiębiorczy) 
oraz aktywnego udziału w opracowaniu i realizacji projektów społecznych podejmowanych przez różne 
organizacje i instytucje (KS_S04).  

Do kluczowych efektów uczenia się na II stopniu studiów na kierunku Socjologia zaliczyć należy 
te pogłębiające wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte na stopniu licencjackim. W obszarze 
wiedzy szczególny nacisk położony jest na wiedzę umożliwiającą przygotowanie oraz realizację 
własnych badań ilościowych i jakościowych. Student studiów II stopnia powinien znać podstawowe 
techniki badań terenowych, umieć je projektować, a także monitorować i ewaluować programy służące 
rozwiązywaniu problemów społecznych (KS_W04). Ponadto student powinien dysponować 
pogłębioną wiedzą o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, obejmującą przyczyny tych 
zmian, ich przebieg i implikacje (KS_W07). Dodatkowy nacisk położony zostaje na przyswojenie przez 
studenta rozbudowanej wiedzy na temat złożoności współczesnego społeczeństwa i dynamiki 
zachodzących w nim zmian (KS_W08). 

Wyróżniona powyżej wiedza powinna stanowić podstawę dla umiejętności projektowania badań 
ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem zaawansowanych technik badań terenowych 
i właściwych narzędzi projektowania, monitorowania i ewaluowania programów służących do 
rozwiązywania problemów społecznych (KS_U03). Student, kończąc kierunek Socjologia, powinien 
również sprawnie komunikować się na tematy związane z naukami socjologicznymi zarówno ze 
specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (KS_U07). Powyższe umiejętności stanowią 
podstawę do przyszłego kierowania pracą zespołową przy realizacji projektów badawczych i inicjatyw 
społecznych (KS_U12).  

W obszarze ogólnych kompetencji wypracowywanych przez studentów na studiach na kierunku 
Socjologia na WSiP kluczowe są te, które bezpośrednio korespondują ze wskazanymi powyżej zasobami 
wiedzy oraz umiejętnościami. Są to: rozumienie metodologicznych problemów socjologii i jej 
poznawczych ograniczeń oraz zasięgania opinii ekspertów (KS_K02), aktywne działanie w obszarze 
inspirowania, opracowywania i realizowania projektów społecznych (KS_K03) oraz gotowość do 
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systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji 
(KS_K05). 
 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

Kierunek Socjologia Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW zajął 4. miejsce w Rankingu Perspektyw 
opublikowanym w 2020 roku. 
 

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 

• kluczowe treści kształcenia, w tym treści związane z wynikami działalności naukowej uczelni 
w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których jest przyporządkowani kierunek oraz w zakresie 
znajomości języków obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia 
z kierunkowymi efektami uczenia się oraz dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek 
jest przyporządkowany 

Realizowany program studiów na kierunku Socjologia wyrasta z tradycji badań społecznych Uczelni 
oraz jest odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne i wyzwania rynku pracy. Treści kształcenia 
ukierunkowane są na aktualne tematy badań społecznych, takie jak procesy globalizacyjne oraz 
migracyjne. W realizacji treści programowych kładziony jest nacisk na lokalny kontekst ogólnych 
procesów społecznych, ujęty szczególnie w perspektywie badań miejskich i społeczności lokalnych, co 
zapewnia doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, umożliwia pobudzanie wrażliwości 
społecznej, a także kształtowania umiejętności zarządzania grupami z wykorzystaniem umiejętności 
sprawnego komunikowania się. Opanowane przez studentów umiejętności stanowią solidną bazę do 
samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów 
służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Uzyskują oni w ten sposób szeroki ogląd 
procesów społecznych, poczynając od mikroskali, a kończąc na zjawiskach o charakterze globalnym. 

Nawiązując do opisanej (kryterium 1) koncepcji kształcenia na kierunku Socjologia, można 
wskazać kluczowe kierunkowe treści kształcenia, które ujęto w trzech obszarach: 
1. kompetencje „twarde” socjologa, czyli umiejętności związane z projektowaniem, prowadzeniem 

i analizą wyników badań, realizowanych zarówno za pomocą strategii ilościowych, jak 

i jakościowych. Na I poziomie studiów przekazywana jest wiedza o metodach i technikach 

prowadzenia badań socjologicznych (efekt KS_W03), rozwijane są umiejętności związane 

z wykonywaniem analiz statystycznych z użyciem narzędzi informatycznych (efekt KS_U05), 

umiejętności komunikowania się w spójny sposób w zakresie problematyki społecznej zarówno ze 

specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (efekt KS_U08) oraz umiejętności 

planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej (efekt KS_U11). Realizowane jest to 

m.in. podczas zajęć: Metody badań ilościowych, Metody badań jakościowych, Analiza danych 

zastanych, Komputerowe analizy danych ilościowych, Statystyka dla socjologów, Podstawy 

komunikacji społecznej, Projekt badawczy, Socjologia organizacji i zarządzania oraz w trakcie 

praktyk. Na II poziomie studiów pogłębiamy wiedzę studentów stanowiącą podstawę dla 

umiejętności projektowania badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem zaawansowanych 

technik badań terenowych i właściwych narzędzi projektowania, realizacji, analizy, monitorowania 

i ewaluowania programów służących do rozwiązywania problemów społecznych (efekt KS_U03). 

Realizowane jest to m.in. podczas zajęć: Metodologia nauk społecznych oraz Strategie 

pozyskiwania funduszy na badania i projekty, Badania ewaluacyjne. Dorobek badawczy oraz 

doświadczenie osób prowadzących zajęcia związane są z tematyką prowadzonych zajęć. 

2. kompetencje „miękkie” socjologa m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej 

autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji. Na I poziomie studiów w zakresie tych 
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kompetencji kluczowymi efektami uczenia się są kompetencje związane z gotowością do 

współorganizowania działalności i współdziałania na rzecz środowiska społecznego oraz 

przyjmowania różnych ról społecznych (efekt KS_S03) oraz gotowością do inicjowania działań 

społecznych (w oparciu o myślenie w sposób przedsiębiorczy) a także do aktywnego udziału 

w opracowaniu i realizacji projektów społecznych podejmowanych przez różne organizacje 

i instytucje (efekt KS_S04). Realizowane jest to m.in. podczas zajęć: Podstawy komunikacji 

społecznej, Trening umiejętności społecznych a także w ramach innych zajęć, na których kształcone 

są umiejętności pracy w zespołach zadaniowych i badawczych. Na drugim poziomie studiów 

pogłębiamy umiejętności sprawnego komunikowania się na tematy związane z naukami 

socjologicznymi zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (efekt 

KS_U07). Powyższe umiejętności stanowią podstawę do przyszłego kierowania pracą zespołową 

przy realizacji projektów badawczych i inicjatyw społecznych (efekt KS_U12). Osoby prowadzące 

zajęcia dzielą się w ramach tych zajęć swoim doświadczeniem oraz kompetencjami, stymulując 

studentów do samodzielnej i zespołowej pracy. Na tym poziomie studiów umiejętności te 

wykorzystywane są także w ramach przygotowania pracy magisterskiej, w tym samodzielnego 

projektowania, realizacji i analizy badań.  

3. aktualna wiedza socjologiczna w odwołaniu do najnowszych, także zagranicznych publikacji w tej 

dyscyplinie oraz umiejętności posługiwania się słownictwem profesjonalnym dla dyscypliny, także 

w języku angielskim. Na I poziomie studiów w zakresie wiedzy kluczowymi efektami uczenia się są 

te związane z wiedzą o strukturach i instytucjach społecznych (efekt KS_W05), o normach 

i regułach będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami i instytucjami 

społecznymi (efekt KS_W08) oraz o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach, 

przebiegu i implikacjach tych zmian (efekt KS_W11) oraz z krytyczną oceną posiadanej wiedzy 

socjologicznej (efekt KS_S01). Efekty te są osiągane m. in. w trakcie realizacji następujących zajęć: 

Wstęp do socjologii, Instytucje, procesy i systemy społeczne, Klasyczne teorie socjologiczne, 

Procesy zmiany społecznej. Na drugim poziomie studiów pogłębiamy wiedzę o procesach zmian 

struktur i instytucji społecznych, obejmującą przyczyny tych zmian, ich przebieg i implikacje (efekt 

KS_W07). Dodatkowy nacisk kładziemy na przyswojenie przez studenta rozbudowanej wiedzy na 

temat złożoności współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian (KS_W08).  

Realizowane jest to m.in. podczas zajęć: Globalne procesy społeczne: globalizacja 

i antyglobalizacja, Rozwój lokalny a procesy globalizacji czy też Metody badań medioznawczych. 

Należy podkreślić, iż na studiach II stopnia studenci pogłębiają swoje umiejętności w zakresie 

języka angielskiego nie w ramach lektoratu, ale podczas zajęć specjalistycznych rozwijających 

znajomość profesjonalnego słownictwa socjologicznego w oparciu o teksty anglojęzyczne. Treści 

kształcenia wynikają wprost z przyjętej koncepcji kształcenia powiązanej z dorobkiem naukowym 

pracowników reprezentujących nauki socjologiczne, jednocześnie przygotowują studentów do 

prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki socjologiczne. 

• dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań 
z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w  tym 
w szczególności umożliwiających przygotowanie studentów do prowadzenia działalnośc i 
naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których 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 Socjologia stosowane są różnorodne metody kształcenia charakterystyczne dla profilu 
ogólnoakademickiego. Obejmują one wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz praktyki. W trakcie studiów 
realizowane są zajęcia obowiązkowe i fakultatywne (wybierane przez studentów). Wykłady, dyskusje, 
praca z literaturą sprzyjają przede wszystkim asymilacji wiedzy. Z kolei rozwiązywanie zadań 
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problemowych sprzyja samodzielnemu dochodzeniu do wiedzy oraz przekształcaniu wiedzy biernej w 
czynną. Zdobytą wiedzę student weryfikuje i utrwala na zajęciach praktycznych realizowanych w 
ramach ćwiczeń.  

 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 
wykładów wykorzystywane są techniki informacyjno-komunikacyjne oraz prezentacje multimedialne 
i materiały audiowizualne. Na wykładach wykorzystywana jest także metoda dyskusji.  

 Celem ćwiczeń, oprócz przekazania wiedzy, jest przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie 
umiejętności praktycznych i kompetencji w zakresie danego obszaru tematycznego i problemowego.  
W tym wypadku wykorzystywane są takie metody jak: 1) praca z materiałem źródłowym, w tym: praca 
z tekstem (analiza literatury), studia przypadków, analizy procedur i raportów badawczych, analizy 
projektów, prezentacje multimedialne; 2) prace realizowane w grupach obejmujące: dyskusje 
grupowe, debaty, burze mózgów, mapy myśli czy prace projektowe (projekty badawcze wraz 
z przygotowaniem raportów z badań); 3) gry symulacyjne; 4) uczestnictwo gości zewnętrznych, 
występujących w roli ekspertów. Ćwiczenia realizowane są także w formie warsztatowej, podczas 
których studenci wykonują zadania, stosując nabyte umiejętności w praktyce także z zastosowaniem 
zaawansowanych programów komputerowych (np. do analiz wyników badań). 

Na seminariach kształcone 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, na studiach I stopnia, zdobywają też umiejętności językowe na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poprzez udział w  zajęciach 
w Studium Języków Obcych SGGW. Poza tym zalecane jest korzystanie ze źródeł obcojęzycznych 
w pracach dyplomowych i na seminariach. Na studiach II stopnia przewidziano natomiast przedmioty 
(60h) wprowadzające słownictwo specjalistyczne. Są to zajęcia prowadzone w formie translatoriów -  
Sociological English Language. Ich celem jest kształtowanie umiejętności posługiwania się 
słownictwem profesjonalnym w języku angielskim w zakresie socjologii. Studenci I oraz II stopnia 
studiów podnoszą także swoje kompetencje językowe, uczestnicząc w wykładach wizytujących 
profesorów z zagranicy. 

Dobór metod kształcenia uwarunkowany jest specyfiką realizowanych przedmiotów i  różni się 
w przypadku przedmiotów o charakterze teoretycznym (np. Współczesne teorie socjologiczne) i 
przedmiotów o charakterze praktycznym (np. Metody badań ilościowych). Dobór ten 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 formę czy metody pracy ze studentami. Poznanie i zrozumienie wiedzy dzięki 
wykładom i dyskusjom, umiejętność posługiwania się źródłami i wypowiadania się w formie pisemnej 
na podstawie ich analizy oraz umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia badań, a także 
umiejętność analizy 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 nauki socjologiczne. 

 

• zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

W ramach studiów na kierunku Socjologia nie zostały przewidziane zajęcia w pełni e-learningowe, 
jednak na skutek pandemii SARS COV-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 oraz 
w związku z Rozporządzeniem MNISW o zamknięciu uczelni wyższych wszystkie zajęcia zostały 
przeniesione do trybu zdalnego. Uczelnia zaczęła wdrażać platformę MS TEAMS i systematycznie 
prowadzono szkolenia dla pracowników i studentów.  
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Rok akademicki 2020/21 studenci 1. roku studiów I i II stopnia rozpoczęli w Uczelni. Pozostali 
realizowali zajęcia w trybie zdalnym. W ten sposób Uczelnia wdrożyła hybrydowy rozkład zajęć. Na 
skutek wzrostu liczby przypadków zakażenia koronawirusem wśród pracowników i studentów oraz 
zgodnie z rządową rekomendacją, od końca października 2020 wszystkie zajęcia na kierunku Socjologia 
odbywają się tylko zdalnie.  

Aktualnie wszyscy prowadzący zajęcia na kierunku Socjologia mają dostęp do platformy MS 
TEAMS, a zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z przyjętym planem. Szczegółowe 
instrukcje korzystania z platformy zostały przedstawione pracownikom i studentom w czasie cyklu 
szkoleń oraz udostępnione studentom. W czasie zajęć studenci mają możliwość zadawania pytań lub 
odpowiadania na pytania prowadzącego na czacie. Oprócz tego zarówno wykładowca, jak i studenci 
mają możliwość prezentowania materiałów lub wspólnego edytowania dokumentów, np. notatek, co 
jest cennym uzupełnieniem zajęć oraz aktywizuje studentów. Uczelnia organizuje kursy dla 
wykładowców oraz studentów z zakresu korzystania z MS TEAMS.  

Studenci kierunku Socjologia w pełni korzystają ze wsparcia w zakresie IT zapewnianego przez 
Uczelnię (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. Aplikacje te to: poczta elektroniczna, usługa OneDrive będąca magazynem danych 
„w chmurze” (użytkownicy uzyskują  1TB miejsc na zapisywanie swych danych); aplikacje online MS 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), które pozwalają na tworzenie oraz edycję dokumentów 
online; usługa Teams  jako centrum pracy grupowej (czat, spotkania online); ClassNotebook – do 
tworzenia notatek i udostępniania materiałów; SharePoint - platforma aplikacji webowych; Sway - 
aplikacja umożliwiająca łatwe tworzenie i udostępnianie interakcyjnych raportów oraz prezentacji; 
Forms - usługa pozwalająca tworzyć ankiety, testy i sondaże, Stream - pozwala przesyłać, wyświetlać 
i udostępniać filmy oraz Planner -  wspomagający planowanie zadań. Wszystkie te aplikacje mogą być 
wykorzystywane obecnie w procesie kształcenia.  

Studenci wydziału mają dostęp do ogólnouczelnianej platformy e-learningowej dostępnej pod 
adresem 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://sggw.eduportal.pl/ łączącą 
funkcjonalności e-learningu z możliwością wykorzystania MS Teams, które to oprogramowanie jest 
dostępne dla wszystkich studentów także poza platformą e-learningową. 

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 poprzez witrynę WWW. Pozwala m. in. przeglądanie własnego programu studiów 
i zajęć, przynależności do grup, decyzji dziekana, podglądu przedmiotów i ocen z bieżącego 
i poprzednich semestrów, stanu zaliczenia semestrów oraz uzyskanych średnich. 
 

• dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 
studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwości 
realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia 

Regulamin studiów przewiduje możliwość przyznania przez prodziekana indywidualnej organizacji 
studiów w postaci indywidualnego programu studiów lub indywidualnego planu zajęć czy też 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow
https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow
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spersonalizowanego planu studiów ze względu na zróżnicowane sytuacje studentów oraz specjalne 
potrzeby edukacyjne.  

Studenci z niepełnosprawnością mogą realizować efekty uczenia się w ramach indywidualnego 
planu zajęć (IPZ) pod opieką wybranego nauczyciela akademickiego, zgodnie z  Regulaminem Studiów 
w SGGW przy wsparciu powołanych przez Rektora i Dziekana odpowiednio Pełnomocnika i 
Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Indywidualny plan zajęć umożliwia studentowi z 
niepełnosprawnością realizację obowiązującego programu studiów i zaliczanie przedmiotów w 
dostosowaniu do jego potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. W zaliczeniach i 
egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo 
niepełnosprawnych i osób niewidomych. Osoby pomagające studentom z niepełnosprawnościami 
muszą uzyskać zgodę Prorektora ds. Dydaktyki na uczestniczenie w zaliczeniach i egzaminach. 
Nauczyciele akademiccy są świadomi specyficznych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, jak 
również dysponują wiedzą, jak te oczekiwania spełnić, m.in. dzięki szkoleniu nt. „Pracownicy SGGW 
wobec studentów niepełnosprawnych” i zaleceniom wspomnianych pełnomocników/koordynatorów, 
którzy analizując sytuację studentów z niepełnosprawnościami, wspierają ich w procesie 
dydaktycznym, m.in. poprzez zakup specjalnych sprzętów z ministerialnej dotacji celowej. Pracownie 
komputerowe w bud. 4 są dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych (sprzęt 
dostosowany jest do większości rodzajów niepełnosprawności). Infrastruktura kampusu SGGW 
dostosowana jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością fizyczną (podjazdy i windy). Zajęcia na 
kierunku Socjologia 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 lub zdalnie. 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). Indywidualny program studiów dedykowany 
jest też studentkom mającym małe dzieci. 

Zgodnie z Regulaminem Studiów w SGGW, szczególnie uzdolnionym studentom, wyróżniającym 
się wynikami w nauce, umożliwia się studiowanie według indywidualnych programów studiów (IPS) 
pod opieką wybranego nauczyciela akademickiego. Kwalifikację na studia według indywidualnego 
programu prowadzi prodziekan na wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem semestru.  

 

• harmonogram realizacji studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz 
studentów (w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie 
stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych), 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 reguluje coroczne Zarządzenie Rektora dotyczące organizacji roku 
akademickiego. Ustala ono ramowy czas trwania poszczególnych semestrów i terminy sesji 
egzaminacyjnych, a także terminy przerw międzysemestralnych i wakacji. Harmonogram zajęć studiów 
stacjonarnych przewiduje realizację zajęć od poniedziałku do piątku. W miarę możliwości plan zajęć 
układany jest, by piątek pozostawał dniem „wolnym od zajęć”. Harmonogram zajęć studiów 
niestacjonarnych przewiduje ich realizację w weekendy, od piątku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00 
z zachowaniem wyznaczonych przez coroczne Zarządzenie Rektora turnusów zjazdów A i B, którym 
przyporządkowane są poszczególne roczniki i poziomy studiów. Na kierunku Socjologia prowadzonym 
w formie niestacjonarnej (tylko 3 rok studiów) zjazdy zaplanowane są w soboty i niedziele. Zjazdy 
danego turnusu odbywają się co dwa tygodnie, z uwzględnieniem przerw świątecznych i innych dni 
wolnych przypadających w weekend. W harmonogramie przewidzianych jest 10 zjazdów. Plany zajęć 
muszą zostać zaakceptowane przez Samorząd Studencki. 
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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 odmiennego planu 
studiów w ramach IPZ, 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.  

Studia I stopnia 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, jak i niestacjonarnych, wszystkie zajęcia prowadzone są 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób je prowadzących.  

Program studiów od roku 2019/20 (1 i 2 rok) na studiach I stopnia umożliwia studentom wybór 
zajęć, w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby ECTS (studia stacjonarne 58 ECTS, czyli 32% 
ogółu ECTS). Na studiach I stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej, studenci wybierają 2 zajęcia 
(łącznie 60h), 3 wykłady monograficzne (łącznie 90h) oraz 4 moduły (łącznie 360h). Ponadto wybierają 
zajęcia z języka obcego (łącznie 120h).  

Program studiów obejmuje także zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie nauki socjologiczne, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, 
w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS dla programu tych studiów (studia 
stacjonarne 156 ECTS). Program przewiduje również wychowanie fizyczne (studia w formie 
stacjonarnej) oraz praktykę zawodową (120h). Studia w formie niestacjonarnej, zgodnie z programem 
dla rocznika 2019/20, nie są prowadzone. 

Program kształcenia od roku 2016/17 zmodyfikowany dla rocznika 2017/18 (aktualnie 3. rok) 
w formie stacjonarnej przewidywał łącznie 2200 godz. zajęć, w tym 525 godz. przedmiotów 
podstawowych, 1045 godz. przedmiotów kierunkowych i poszerzających wiedzę ogólną, 210 godz. 
przedmiotów ogólnych według innych wymagań oraz 420 godz. przedmiotów związanych z wybraną 
specjalnością. W programie tym przewidziano 3 przedmioty do wyboru – łącznie 90 godz. oraz wybór 
jednej z 2 specjalności: komunikacja społeczna lub analityka społeczna (po 420h każda).  Ponadto 
studenci wybierali zajęcia z języka obcego (łącznie 120h). Program przewidywał również wychowanie 
fizyczne oraz praktykę zawodową (120h). Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 
wyboru wynosiła 56 ECTS. Program studiów obejmował także zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową na poziomie 143 ECTS. 

Studia niestacjonarne I stopnia prowadzone są obecnie tylko dla roku 3., według programu 
z roku 2016/17, zmodyfikowanego dla rocznika 2018/19, który przewidywał łącznie 1453 godz. zajęć, 
w tym 380 godz. przedmiotów podstawowych, 726 godz. przedmiotów kierunkowych i poszerzających 
wiedzę ogólną, 107 godz. przedmiotów ogólnych według innych wymagań oraz wybór po 4 przedmioty 
profilujące z każdej z oferowanych specjalności: komunikacja społeczna lub analityka społeczna 
(łącznie 240h).  W programie tym przewidziano także 4 przedmioty do wyboru – łącznie 76 godz. 
Ponadto studenci wybierali zajęcia z języka obcego (łącznie 72h). Program przewidywał również 
praktykę zawodową (120h). Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 
wynosiła 55 ECTS. Program studiów obejmował także zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową na poziomie 140 ECTS. 

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Wymagana liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia 
studiów I stopnia wynosi 120 ECTS. Zajęcia są zaplanowane równomiernie w semestrach, w każdym 
semestrze student uzyskuje 30 punktów ECTS. Na studiach stacjonarnych wszystkie zajęcia 
prowadzone są z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób je prowadzących.  

Program studiów na studiach II stopnia umożliwia studentom wybór zajęć w wymiarze nie 
mniejszym niż 30% ogólnej liczby ECTS (studia stacjonarne 40 ECTS, czyli 33% ogółu ECTS). Na studiach 
II stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej, studenci wybierają 1 zajęcia (30h) oraz 3 moduły 
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(łącznie 405h). Ponadto na tym poziomie studiów prowadzone są zajęcia w języku obcym – Sociological 
English Language (łącznie 60h).  

Program studiów obejmuje także zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie nauki socjologiczne, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, 
w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS dla programu tych studiów (studia 
stacjonarne 87 ECTS, czyli 72,5% ogółu ECTS). Studia niestacjonarne II stopnia nie są aktualnie 
prowadzone. 

Fakultety wybierane są przez studentów w trakcie pierwszych zajęć w danym semestrze. 
O wyborze danych zajęć decydują studenci podczas głosowania. Lista przedmiotów fakultatywnych ma 
charakter otwarty.  

 

• dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a  także 
liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem harmonogramu zajęć (w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym 
kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić 
odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) 

Liczebność grup studenckich dla poszczególnych form i rodzajów zajęć dydaktycznych reguluje 
Zarządzenie Rektora SGGW nr 49/2019 § 7. Aktualnie na ocenianym kierunku na studiach I stopnia 
stacjonarnych na 1. roku są 4 audytoryjne grupy ćwiczeniowe o liczebności 35, 34, 30 i 31 osób, na 2. 
roku - 3 audytoryjne grupy ćwiczeniowe o liczebności 29, 27 oraz 26 osób, a na 3. roku - 2 audytoryjne 
grupy ćwiczeniowe po 20 osób każda. Na studiach I stopnia niestacjonarnych jest tylko 3 rok – 1 
audytoryjna grupa licząca 11 osób. Na studiach II stopnia na roku 1. jest jedna audytoryjna grupa – 28 
osób, na 2. roku również 1 audytoryjna grupa – 26 osób. Studia niestacjonarne na tym poziomie nie są 
prowadzone. 

Program studiów dla obu poziomów (I stopnia i II stopnia) i form (stacjonarnej i niestacjonarnej) 
zakłada wykorzystanie różnorodnych metod dydaktycznych służących realizacji zajęć. Zajęcia 
dydaktyczne odbywają się w formie wykładów dla całego roku studentów oraz w formie ćwiczeń, co 
umożliwia aktywizację studentów w procesie kształcenia. W realizacji zajęć, takich jak wykład lub 
ćwiczenia stosuje się metody werbalne, takie jak: wykład konwersatoryjny lub wykład problemowy 
(kształtujący efekty w zakresie wiedzy). W ramach ćwiczeń stosuje się metody problemowe 
pozwalające na rozwijanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. W ramach zajęć projektowych i warsztatowych stosuje się głównie metody praktyczne. 
Kształtują one szereg umiejętności praktycznych, np. interpretacji uzyskanych wyników oraz 
wyciągania wniosków. Kształtowane są także kompetencje społeczne, m.in. w zakresie pracy 
w zespole, zarządzania czasem i komunikacji interpersonalnej.  

Harmonogram zajęć studiów stacjonarnych przewiduje realizację zajęć od poniedziałku do 
piątku. W miarę możliwości plan zajęć układany jest, by piątek pozostawał dniem „wolnym od zajęć”. 
Harmonogram zajęć studiów niestacjonarnych przewiduje ich realizację w  weekendy, od piątku do 
niedzieli w godzinach 8.00-20.00 z zachowaniem wyznaczonych przez coroczne Zarządzenie Rektora 
turnusów zjazdów A i B, którym przyporządkowane są poszczególne roczniki i poziomy studiów. Na 
kierunku Socjologia prowadzonym w formie niestacjonarnej (tylko 3 rok studiów) zjazdy zaplanowane 
są w soboty i niedziele. Zjazdy danego turnusu odbywają się co dwa tygodnie, z uwzględnieniem przerw 
świątecznych i innych dni wolnych przypadających w weekend. W harmonogramie przewidzianych jest 
10 zjazdów, w których rozplanowywane są zajęcia. Plany zajęć muszą zostać zaakceptowane przez 
Samorząd Studencki. 

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. 

Proporcja liczby godzin zajęć w formie wykładów do zajęć w formie ćwiczeń wynosi 
odpowiednio: 1:1,15 (studia stacjonarne I stopnia), 1:1,22 (studia niestacjonarne I stopnia) – dla 
programów obowiązujących od roku akad. 2019/20. Dla programu obowiązującego od roku akad. 
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2016/17 z późn. zm. (obecny 3. rok) proporcja ta wynosi: 1:1,17 (studia stacjonarne) i 1:1,17 (studia 
niestacjonarne). Zestawienie to nie obejmuje 120 godzin praktyk. Na studiach II stopnia proporcje te 
wynoszą 1:1,45 (zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych II stopnia). 

 

• 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 – w przypadku, 

gdy w planie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe 

Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW organizuje w ramach programu studiów praktyki stanowiące 

integralną część studiów, działając na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 2018 Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce, Regulaminu studiów w SSGW, Uchwały nr 76-2018/2019 Senatu SGGW z dn. 

26.04.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w SGGW oraz planu studiów.   

Do odbycia praktyk zobowiązani są studenci studiów I stopnia, zarówno stacjonarnych, jak 

i niestacjonarnych. Student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów (do końca 2. roku) praktyki 

w wymiarze nie krótszym niż 4 tygodnie albo 120 godzin, za co otrzymuje 4 punkty ECTS. Punkty są 

dopisywane do łącznej liczby punktów uzyskanych na 2. roku.  

Na kierunku Socjologia możliwe są następujące formy organizacji praktyk: 

▪ Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z firmą/instytucją, a Wydział 

sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;  

▪ Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział oferty praktyk 

wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej na stronie Wydziału Socjologii 

i Pedagogiki na kierunku Socjologia (zakładka: student-dydaktyka-praktyki i staże-praktyki 

zawodowe-socjologia; Praktyki zawodowe – Socjologia - Wydział Socjologii i Pedagogiki - SGGW - 

Warszawa) 

Wydział może zaproponować studentom miejsce odbywania praktyk na podstawie 

długoterminowych umów o współpracy podpisanych z różnymi instytucjami. Obecnie są to: Urząd 

Dzielnicy Ursynów oraz firmy z otoczenia gospodarczego. Na stronie Wydziału są także zamieszczane 

na bieżąco informacje o możliwości odbywania praktyk w jednostkach Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy czy oferty z Biura Karier SGGW. Studenci mogą też odbywać praktyki w jednostkach 

administracji centralnej SGGW. Obecna sytuacja pandemii spowodowała, że większość pracodawców, 

z którymi Wydział miał podpisane umowy, zawiesiła czasowo możliwość przyjmowania studentów na 

praktyki. Oferty praktyk na stronie Wydziału zostaną zaktualizowane, kiedy tylko sytuacja wróci do 

normy.  

Podstawą odbywania praktyki indywidualnej jest umowa porozumienia w sprawie praktyk 

podpisana pomiędzy Wydziałem Socjologii i Pedagogiki a wybraną przez studenta firmą/instytucją. 

W regulaminie praktyk na kierunku Socjologia określone zostały możliwe formy praktyk. Są to: praca 

w agencji badawczej, firmie konsultingowej lub innej na stanowisku związanym z badaniami 

społecznymi, rozwiązywaniem problemów społecznych, organizacją życia społecznego lub 

zarządzaniem zespołami ludzi, komunikacją społeczną, administracją, włączając jednostki administracji 

centralnej SGGW, praca w mediach i wydawnictwach, praca lub wolontariat w administracji 

państwowej i samorządowej lub w instytucjach pozarządowych, uczestnictwo w innych formach 

aktywności organizowanych przez uczelnie wyższe, administrację państwową lub samorządową lub 

instytucje pozarządowe.  Możliwe jest też odbywanie praktyki w ramach programu Erasmus+, za 

pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu 

językowego na poziomie co najmniej B2 lub zdanie egzaminu językowego oraz nawiązanie współpracy 

z zagraniczną instytucją, która podpisze z Uczelnią umowę o praktyki. Wszystkie dokumenty związane 

z praktykami na kierunku socjologia znajdują się na stronie internetowej Wydziału (zakładka: student-

dydaktyka-praktyki i staże-praktyki zawodowe-socjologia; Praktyki zawodowe – Socjologia - Wydział 

Socjologii i Pedagogiki - SGGW - Warszawa); 

https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-socjologia
https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-socjologia
https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-socjologia
https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-socjologia
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Studenckie praktyki na kierunku Socjologia mają na celu:  

1. Zaznajomienie studenta ze sposobem funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktyki: poznanie 

jej celów i form ich realizacji, środowiska jej funkcjonowania, klientów, interesariuszy, miejsca wśród 

innych organizacji realizujących podobne cele 

2. Poznanie struktury organizacyjnej instytucji, w której odbywają się praktyki, zasad organizacji pracy 

i podziału kompetencji, form kontroli realizacji zadań itp. 

3. Doskonalenie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej przez studenta, umiejętności 

efektywnego wykorzystania czasu pracy, umiejętności pracy zespołowej 

4. Kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania, kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

problemów wynikłych podczas realizacji powierzonych zadań 

5. Poszerzenie przez studentów wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego 

wykorzystania w środowisku pracy oraz przez dokonanie analizy wybranego aspektu działania 

instytucji, w której odbywają się praktyki, w kontekście posiadanej już wiedzy socjologicznej 

(wykonanie studium przypadku). 

Efekty uczenia się realizowane podczas praktyk są następujące: 

• student ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących 

podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi 

• student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów 

badawczych  

• student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy oraz interpretacji 

zjawisk i procesów społecznych 

• student potrafi wykonywać podstawowe analizy statystyczne, posługując się narzędziami 

informatycznymi  

• student potrafi gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych w oparciu 

o metody ilościowe i jakościowe oraz sformułować wnioski i przedstawić wyniki 

• student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy socjologicznej 

• student jest gotów do działania zgodnego z zasadami etyki zawodowej 

Zgodnie z regulaminem praktyk na kierunku Socjologia, studenci odbywają praktyki w czwartym 

semestrze studiów (semestr letni 2. roku studiów I stopnia) i mają możliwość zaliczenia ich w dwóch 

terminach: do końca czerwca (termin I) lub do końca września (termin II) w danym roku akademickim. 

Umożliwia to studentom wybór jako miejsca praktyk także tych instytucji, które przyjmują 

praktykantów głównie w sezonie wakacyjnym, takich jak na przykład urzędy czy ministerstwa. Łączny 

czas odbywania praktyk wynosi 120 godzin, czyli około trzech tygodni przy ośmiogodzinnym dniu pracy, 

ale studenci mogą indywidualnie ustalić z pracodawcą rozłożenie praktyk także na dłuższy okres, co 

ma znaczenie na przykład w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którzy łączą 

obowiązkowe praktyki z pracą zawodową. Przykładami firm/ instytucji, jakie wybierają studenci 

kierunku Socjologia na miejsce praktyk, są urzędy (miejskie, gminne, powiatowe), działające w miejscu 

zamieszkania studenta, ministerstwa, organizacje pożytku publicznego, instytucje finansowe takie jak 

banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty wykonujące badania rynku, instytucje kultury . 

W przypadku praktyki o charakterze indywidualnym, to studenci znajdują samodzielnie firmę lub 

instytucję, w której chcieliby odbyć praktyki, nawiązują z nią kontakt, ustalają zakres swoich 

obowiązków podczas praktyk, który następnie prezentują do akceptacji opiekunowi praktyk na 

kierunku Socjologia. Po uzyskaniu akceptacji miejsca praktyk oraz potwierdzeniu odpowiedniego 

wymiaru godzin, które student zrealizuje na praktyce, następuje podpisanie porozumienia w sprawie 

praktyk pomiędzy firmą/instytucją a Wydziałem reprezentowanym przez Dziekana. Taka procedura 

daje studentom możliwość wyboru firmy czy instytucji dostosowanej do własnych zainteresowań, 

pozwala spróbować swoich sił w instytucjach, w których student widzi dla siebie przyszłą pracę po 

ukończeniu studiów.  
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Weryfikacja efektów uczenia się osiągniętych podczas praktyk odbywa się na podstawie trzech 

kryteriów: zgodności wyboru miejsca praktyk z profilem studiów oraz zadań powierzonych studentowi 

podczas praktyk w danej firmie/instytucji z celami praktyk, zaświadczenia o odbyciu praktyk, w którym 

pracodawca zaznacza i ocenia umiejętności nabyte przez studenta w trakcie odbywania praktyk oraz 

treści raportu z praktyk przygotowanego przez studenta, w którym student opisuje przebieg praktyk 

oraz dokonuje analizy jednego z wybranych aspektów działania firmy/instytucji, w której odbywał 

praktyki. Jest to uproszczone studium przypadku danej instytucji. Raport ma nieco inną formę, jeśli 

student został skierowany na praktyki zorganizowane, czyli skorzystał z oferty przedstawionej przez 

Wydział. W takim wypadku studenci zwykle kierowani są do pracy urzędowej (Urząd Dzielnicy 

Ursynów, jednostki administracji centralnej SGGW). Raport nie ma wówczas formy studium przypadku, 

ale student zobowiązany jest opisać, jakie zadania wykonywał podczas praktyk oraz jakie umiejętności 

opanował.  

Rozliczenia praktyk (zaliczono-nie zaliczono) dokonuje nauczyciel akademicki pełniący funkcję 

opiekuna praktyk na kierunku Socjologia na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów: 

porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Wydziałem i firmą/instytucją, formularza praktyk, 

w którym student uzasadnia swoją motywację do podjęcia praktyk w danej instytucji i określa zakres 

swoich obowiązków podczas praktyk, zaświadczenia o odbyciu praktyk, raportu z przebiegu praktyk. 

Wzory tych dokumentów oraz sylabus praktyk są dostępne na stronie Wydziału (Praktyki zawodowe – 

Socjologia - Wydział Socjologii i Pedagogiki - SGGW - Warszawa). 

Nauczyciel akademicki pełniący funkcję opiekuna praktyk na kierunku Socjologia po zakończeniu 

praktyk wypełnia formularz weryfikacji efektów uczenia się, archiwizuje przedstawione przez studenta 

dokumenty, a zaświadczenie o odbyciu praktyk przekazuje do Dziekanatu, gdzie jest ono 

archiwizowane w teczce studenta jako potwierdzenie zrealizowania modułu kształcenia, jakim są 

praktyki studenckie. 

Jeśli chodzi o odbywanie praktyk przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z Regulaminem Studiów 

w SGGW (par. 9, ust. 5 pkt 3), Prodziekan lub upoważniony przez Dziekana opiekun praktyk może na 

wniosek studenta z niepełnosprawnością, złożony przed terminem realizacji modułu związanego 

z odbyciem praktyki zawodowej wskazanym w planie studiów, ustalić inny niż przyjęty w regulaminie 

praktyk, o którym mowa w ust. 3. sposób i tryb odbywania praktyk. W ciągu ostatnich pięciu lat 

z możliwości takiej skorzystała jedna osoba. 

Realizacja praktyk jest monitorowana przez Dziekana na podstawie sprawozdań opiekuna 

praktyk (wcześniej koordynatora praktyk dla kierunku Socjologia/pełnomocnika Dziekana ds. praktyk) 

i ewaluowana w cyklu rocznym w ramach Wydziałowego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia.  

 
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

Od 2015 roku na kierunku Socjologia realizowane są certyfikowane przez firmę Predictive Solutions 
(dawniej SPSS Polska) autorskie zajęcia: Komputerowa Analiza Danych Ilościowych.  Łącznie od 2015 r. 
83 studentów kierunku Socjologia zdało dzięki temu dodatkowy zaawansowany egzamin, uzyskując 
certyfikat SPSS Technology Expert.  
 

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

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

Rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) odbywa się na zasadach 
określonych w uchwale Senatu SGGW, która przyjmowana jest na rok przed rozpoczęciem roku 

https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-socjologia
https://wsip.sggw.pl/praktyki-zawodowe-socjologia
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akademickiego, którego dotyczy rekrutacja (np. dla roku akademickiego 2020/2021 Uchwała Nr 116-
2018/2019 Senatu SGGW z dn. 24.06.2019 w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021). 
Rekrutacja na studia prowadzona jest z wykorzystaniem Systemu Obsługi Kandydata (SOK), w którym 
kandydaci dokonują rejestracji na wybrany kierunek oraz formę studiów – stacjonarną 
lub niestacjonarną, co 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. Od 2016 roku podczas 
rekrutacji na kierunek Socjologia, studia I stopnia obowiązują następujące przedmioty rekrutacyjne: 
język obcy nowożytny oraz język polski albo matematyka, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie. 
Natomiast na kierunek Socjologia, studia II stopnia rekrutacja prowadzona jest w oparciu o: dyplom 
ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia, a dla kandydatów, którzy ukończyli studia 
I stopnia na innym kierunku, przeprowadzano test kompetencyjny, umożliwiający weryfikację 
osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na 
kierunku Socjologia a także brano pod uwagę średnią ocen ze studiów I stopnia. Do 2019 roku limit 
przyjęć na kierunek Socjologia wynosił 75 osób. W konsekwencji dużego zainteresowania kierunkiem 
w 2019 limit został zwiększony do 100, a w 2020 do 120 osób. Wskaźnik wyników matur na kierunek 
Socjologia od 2017 roku jest coraz wyższy: w 2017 r. wynosił 100-181 pkt., w 2018 r. wynosił 109-184 
pkt. Wysoki wskaźnik ocen z matur kandydatów na kierunek Socjologia na studia I stopnia skutkował 
otrzymaniem przez Wydział dodatku projakościowego.  
 

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

Kwestie zasad, warunków i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 
uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej reguluje §21 Regulaminu studiów, 
wprowadzony Uchwałą nr 76-2018/2019 Senatu SGGW z dn. 26.04.2019 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Studiów w SGGW. Zgodnie ze Statutem Uczelni oraz udzielonymi przez Rektora SGGW 
w Warszawie pełnomocnictwami prodziekan jest osobą podejmującą decyzje w indywidualnych 
sprawach studentów, zatem decyzję o przyjęciu na studia na ocenianym kierunku podejmuje 
Prodziekan WSiP.  

Uznawanie przez prodziekana efektów uczenia się uzyskanych podczas studiów na innej uczelni 
lub na innym kierunku studiów praktykowane jest wyłącznie w drodze powyższej procedury. Punkty 
ECTS uzyskane przez studenta w ramach zakończonych studiów na innym kierunku lub innej uczelni 
posłużyły do uzyskania dyplomu, nie są więc przenoszone na aktualnie realizowany przez studenta tok 
studiów. W przypadku, gdy student uzyskał już kwalifikacje, które realizowane są w  ramach zajęć 
przewidzianych na aktualnie realizowanym kierunku studiów, student może zgodnie z  zapisami §26 
Regulaminu studiów przystąpić do zaliczenia tych zajęć w terminie wcześniejszym, również na początku 
semestru.  

Studenci ocenianego kierunku mogą także uczestniczyć w programach wymiany zagranicznej 
(program Erasmus+) w ramach podpisanych przez Uczelnię umów. Wyjazdy takie dotyczą przynajmniej 
jednego 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 prosi o 
wyrażenie opinii nt. proponowanych efektów uczenia się koordynatorów zajęć realizowanych w 
ramach ocenianego kierunku. Po dokonaniu ustaleń student jest informowany, które zajęcia mogą 
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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. Dzięki 
uczestnictwie Uczelni w programie Erasmus+ możliwa jest także  realizacja praktyk zagranicznych, 
obowiązkowych lub nieobowiązkowych (dodatkowych). W przypadku praktyk obowiązkowych 
wymagane jest spełnienie wymagań dotyczących praktyk realizowanych na ocenianym kierunku 
studiów. 

• 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 PEU możliwe jest zaliczenie nie więcej niż 50% punktów 
ECTS przypisanych do zajęć/modułów/przedmiotów objętych programem studiów. PEU prowadzone 
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. 

 

• zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów 

Proces dyplomowania odbywa się w oparciu o §33, 34 i 35 Regulaminu Studiów w SGGW, zaś 
szczegółowe wytyczne dotyczące pracy dyplomowej określa Zarządzenie Rektora i Załącznik do 
Zarządzenia Nr 34 Rektora SGGW z dnia 01.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych 
dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie”. Aktualne wymogi stawiane pracy dyplomowej oraz wytyczne dla roczników kończących 
studia na każdym z poziomów znajdują się na stronie Wydziału https://wsip.sggw.pl/wymogi.  

Proces dyplomowania na ocenianym kierunku studiów obejmuje realizację przez studenta pracy 
dyplomowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, ocenę pracy przez promotora i recenzenta 
oraz egzamin dyplomowy. Prace dyplomowe (licencjacka lub magisterska) wykonywane są przez 
studentów pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego lub doktora zgodnie z zapisami Ustawy 
Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 20.07.2018 (Art. 76, pkt. 3). Prace mają potwierdzać posługiwanie 
się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odnoszącymi się do efektów uczenia się 
określonych dla ocenianego kierunku studiów, a także dla poziomu kształcenia i jego profilu 
(ogólnoakademickiego).  

W szczególności praca dyplomowa przygotowywana na studiach I stopnia ma potwierdzać 
wykorzystywanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych prowadzących do 
rozwiązywania konkretnych zagadnień teoretycznych i/lub praktycznych, praca dyplomowa 
przygotowywana na studiach II stopnia ma mieć zaś charakter badawczy lub teoretyczno-badawczy 
i powinna uwzględniać krytyczne rozumienie teorii i zasad jej stosowania oraz umiejętność korzystania 
ze źródeł wiedzy na dany temat przez studenta oraz jego znajomość metod badawczych, a w efekcie 
potwierdzać wiedzę i umiejętności dyplomanta związane z kierunkiem studiów i ogólnoakademickim 
profilem kształcenia.  

Wsparciem dla studenta we właściwym przygotowaniu pracy dyplomowej, odpowiedniej dla 
danego stopnia studiów, są konsultacje i dyskusje prowadzone z promotorem pracy, a także zajęcia 
związane z dyplomowaniem realizowane na ocenianym kierunku studiów, odpowiednie dla 

https://wsip.sggw.pl/wymogi
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poszczególnych stopni studiów. Promotorzy pracy wybierani są przez studentów, którzy kierując się 
własnymi zainteresowaniami, odnoszą je do obszarów zainteresowań badawczych promotora, w czym 
pomocna jest informacja zamieszczona na stronie WSiP. Formę kontroli właściwego prowadzenia 
procesu dyplomowania stanowią ocena pracy przez promotora i recenzenta, egzamin dyplomowy oraz 
nowa procedura analizy prac dyplomowych wynikająca z systemu zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia. 

Prace dyplomowe służą prowadzeniu badań naukowych związanych z ocenianym kierunkiem 
studiów. Część badawcza pracy poprzedzona jest odpowiednio zakrojonym przeglądem literatury, 
który prowadzi do sformułowania celu pracy, po którym następuje prezentacja materiału i metod  
badawczych, omówienie i dyskusja uzyskanych wyników, w efekcie których formułowane są wnioski. 
Prace dyplomowe na obu stopniach studiów mogą mieć nie tylko charakter tradycyjnego opracowania, 
lecz także formę artykułu naukowego lub rozdziału w monografii opiniowanej przez recenzentów 
zewnętrznych. Mogą być także przygotowane w języku obcym. Prace dyplomowe realizowane na 
kierunku Socjologia są związane z działalnością naukową nauczycieli akademickich i mieszczą się 
w dyscyplinie nauki socjologiczne.  

Tematy prac dyplomowych przedstawiane są przez promotorów i podlegają analizie i akceptacji 
przez Prodziekana. Analiza ta dotyczy zarówno tematyki pracy i jej zgodności z ocenianym kierunkiem 
studiów, jak i zakresu pracy i jego zgodności z oczekiwaniami w stosunku do pracy dyplomowej na 
danym stopniu studiów. W razie wątpliwości Prodziekan konsultuje tematykę prac z odpowiednią dla 
dyscypliny Radą Programową. Sformułowanie tematu pracy przez studentów następuje nie później niż 
jeden semestr przed końcem studiów (praca dyplomowa licencjacka) lub dwa semestry przed końcem 
studiów (praca dyplomowa magisterska).  

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w ustalonych terminach. Prodziekan na 
wniosek studenta zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej 
do 6 miesięcy. 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. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest 
ocena pozytywna z pracy dyplomowej wystawiona zarówno przez promotora pracy, jak i jej 
recenzenta, a także uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć wymaganych programem studiów, co oznacza 
potwierdzenie realizacji wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów i 
uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (180 w przypadku studiów I stopnia lub 120 w przypadku 
studiów II stopnia). Promotor i recenzent przygotowują recenzje na drukach oceny pracy. Recenzje 
muszą zostać złożone do dziekanatu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem 
obrony.  

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty 
złożenia pracy dyplomowej. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek studenta prodziekan 
może wyznaczyć termin późniejszy. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed 
trzyosobową komisją, w skład której wchodzą przewodniczący oraz promotor i/lub recenzent. 
W przypadku braku możliwości uczestnictwa recenzenta w skład komisji powołuje się inną osobę 
spośród nauczycieli akademickich WSiP przynajmniej w stopniu naukowym doktora. Prodziekan 
wyznacza recenzenta lub akceptuje propozycję promotora w tym zakresie, kierując się 
zainteresowaniami naukowymi oraz doświadczeniem zawodowym pracowników.  

Egzamin dyplomowy obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, które umieszcza się wraz 
z ocenami w protokole, a także odbywa się dyskusja na temat pracy dyplomowej. 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 – w przypadku ocenianego kierunku na I stopniu 
studiów jest to lista 23 pytań, zaś na II stopniu studiów 16 pytań z zakresu metodologii nauk 
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społecznych i 31 pytań z grupy treści kierunkowych. Pytania te są podane do wiadomości studentów 
na stronie Wydziału (https://wsip.sggw.pl/socjologia-pytania-egzaminacyjne). Warunkiem zdania 
egzaminu jest uzyskanie przez studenta ocen pozytywnych z każdego z trzech pytań egzaminacyjnych. 
Z ocen wystawionych przez komisję z pytań egzaminacyjnych oraz z ocen promotora i recenzenta pracy 
wyliczane są oceny średnie. Końcowy wynik studiów stanowi sumę 1/2 średniej oceny z przedmiotów 
realizowanych podczas studiów oraz po 1/4 średnich ocen z pracy dyplomowej i odpowiedzi 
udzielonych podczas egzaminu. Ocena na dyplomie wystawiana jest zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie studiów w SGGW. O wyniku egzaminu dyplomowego student informowany jest 
bezpośrednio po jego zakończeniu przez przewodniczącego komisji w obecności jej członków.  

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego 
nieprzystąpienia do tego egzaminu w wyznaczonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu 
dyplomowego, który traktowany jest jako ostateczny i nie może odbyć się wcześniej niż po miesiącu 
od daty pierwszego egzaminu i nie później niż po upływie trzech miesięcy.  

Zgodnie z wytycznymi Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 
od roku akademickiego 2020/21 opracowano nową procedurę analizy poziomu zrealizowanych prac 
dyplomowych, która przeprowadzana będzie zgodnie z harmonogramem Zapewnienia i Doskonalenia 
Jakości Kształcenia na Wydziale.  

W programach studiów rozpoczynających się od rocznika 2019/20 dla studiów I stopnia 
(licencjackich) nie przewidziano pracy dyplomowej. Studia będą kończyły się egzaminem 
dyplomowym. 

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 
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, co dotychczas na ocenianym kierunku 
studiów nie miało miejsca. 

 

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

W Regulaminie Studiów w SGGW określono prawa i obowiązki studenta związane z zaliczaniem zajęć, 
zdawaniem egzaminów, zaliczaniem etapów studiów i zakończeniem procesu kształcenia. Zapisy 
zawarte w Regulaminie określają również ramy organizacyjne dla procesu weryfikacji osiągnięć 
studenta, formułują uprawnienia odwoławcze i określają konsekwencje braku zaliczenia przedmiotu. 
Nauczyciele akademiccy w trakcie sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia założonych efektów 
kształcenia/uczenia się przez studenta na poziomie zajęć wykorzystują następującą skalę ocen: bardzo 
dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3) i niedostateczny (2). Ocena 
końcowa z danych zajęć ustalana jest na podstawie kryteriów zawartych w sylabusie zajęć, który 
określa m.in. formy weryfikacji osiąganych przez studenta efektów uczenia się założonych dla danych 
zajęć oraz ich wagi mające wpływ na ocenę końcową. Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest 
do przedstawienia na pierwszych zajęciach warunków zaliczenia i sposobów weryfikacji założonych w 
programie studiów efektów uczenia się osiąganych w czasie ich realizacji. Warunkiem promocji na 
kolejne semestry jest osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych dla zajęć przewidzianych planem 
studiów w danym semestrze. W przypadku uzyskania w trakcie trwania semestru, w wyniku 
przeprowadzenia określonych w sylabusie form weryfikacji efektów uczenia się, ocen 
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niedostatecznych studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy. Studentowi zgodnie z zapisami 
w Regulaminie Studiów w SGGW przysługują dwa terminy egzaminów z danych zajęć. Studentowi, 
który nie zaliczył zajęć, a zgłasza uzasadnione podejrzenia co do nieprawidłowości w toku 
przeprowadzania zaliczenia, przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku do prodziekana o 
zaliczenie komisyjne. Zaliczenie to odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana, w skład 
której wchodzą prodziekan, dwóch nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jeden specjalista z 
zakresu wiedzy objętego zaliczeniem oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. W zaliczeniu tym 
mogą brać udział w charakterze obserwatorów: osoba odpowiedzialna za zajęcia oraz osoba wskazana 
przez studenta. Zgodnie z Regulaminem Studiów w SGGW na wniosek studenta z niepełnosprawnością, 
formy zaliczenia zajęć mogą zostać dostosowane do jego możliwości wynikających z 
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. 

System oceny stopnia osiągania efektów uczenia się jest skuteczny i stymuluje systematyczną 
pracę studentów. Wykorzystywane są takie formy jak: zaliczenia bądź egzaminy (pisemne i ustne), 
prezentacje, projekty, sprawozdania oraz prace zaliczeniowe, sprawdzające zdobytą wiedzę i 
samodzielność w jej nabywaniu. Kompetencje społeczne sprawdzane są przez umiejętność pracy 
zespołowej: zachowanie studentów podczas zajęć, zaangażowanie w wykonywanie zadań, udział w 
dyskusjach oraz realizacja projektów grupowych.  

Po zakończonym procesie zaliczeniowym każda osoba odpowiedzialna za dane zajęcia 
(koordynator przedmiotu) 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 elektronicznym 
systemie e-HMS. Formularz ten zawiera rozkład ocen uzyskanych przez studentów i pozwala na 
określenie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się oraz wskazanie propozycji zmian w 
zakresie zmian doboru literatury czy metod prowadzenia zajęć. Ogólne zasady wypełniania formularza 
WEK zostały zdefiniowane w Uczelnianym Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia i 
funkcjonują jako wytyczne do weryfikacji efektów uczenia się w Wydziałowym Systemie Zapewniania 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Raporty WEK sporządzone przez koordynatorów przedmiotu po 
zakończeniu każdego semestru są analizowane przez koordynatora ds. jakości kształcenia (wcześniej 
Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia). Na podstawie analiz sporządzany jest Raport 
weryfikacji efektów uczenia się dla kierunku, a sporządzone w nim wnioski i rekomendacje 
przedstawiane są na Radzie Programowej dla kierunku Socjologia (wcześniej Komisji Dydaktycznej dla 
kierunku Socjologia) i opiniowane. W przypadku pozytywnego zaopiniowania zmian w sylabusie 
proponowanych przez koordynatorów przedmiotów podejmowane są decyzje o  wprowadzeniu zmian. 
Obecne propozycje wprowadzenia zmian w sylabusie opiniuje Senat. Taka forma monitorowania 
weryfikacji efektów uczenia się pozwala na optymalne zapewnianie i doskonalenie jakości procesu 
nauczania i uczenia się studentów.  

Ocenę postępów studentów oraz działań podejmowanych na podstawie tych informacji 
nadzoruje i monitoruje Dziekan. Liczebność poszczególnych roczników na bieżąco monitoruje 
Dziekanat. W przypadku spostrzeżenia niepokojących tendencji informuje o tym fakcie Dziekana 
Wydziału. Dziekan w porozumieniu z odpowiednią Radą Programową podejmuje działania zaradcze.  

W związku z drugą falą pandemii oraz ponownym przejściem na tryb pracy zdalnej Rektor SGGW 
wydał Zarządzenie nr 133 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 moduły poza swoją siedzibą, 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych , 
zwaną zaliczeniem zdalnym. Formy weryfikacji osiąganych przez studenta efektów uczenia się 
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założonych dla danego modułu 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 danego modułu 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 danego modułu. Wyboru innej, adekwatnej formy dokonuje koordynator modułu, 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 danego modułu opisanych w sylabusie zajęć. Z tej możliwości na ocenianym kierunku 
skorzystała dotychczas jedna osoba. 

• 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/dyscyplin, do której/których 
kierunek jest przyporządkowany, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych 
w zakresie znajomości języka obcego 

Zasady doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się są zgodne z zapisami Regulaminu 
Studiów w SGGW oraz wydziałową Procedurą Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Metody 
weryfikacji efektów uczenia się określa nauczyciel akademicki odpowiedzialny za zajęcia (koordynator 
przedmiotu) w dokumencie opisującym przedmiot (tzw. sylabusie). Aktualny wzór sylabusa obowiązuje 
od roku akad. 2019/2020 mocą Uchwały nr 67-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dn. 25.03.2019 
roku w sprawie wytycznych dla tworzenia i zmian programów studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 
2019/2020.  

Wybór metod weryfikacji 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 kompetencji nauczyciele akademiccy 
uwzględniają specyfikę zajęć. Metodami weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta w 
procesie kształcenia na poziomie zajęć są prace pisemne, prace projektowe, sprawozdania, raporty, 
egzaminy ustne i pisemne oraz ocena aktywności na zajęciach dydaktycznych i inne określone przez 
koordynatora przedmiotu.  

Efekty uczenia uzyskane z części wykładowej są weryfikowane np. na podstawie egzaminu, 
prezentacji, referatu, itp., a z części ćwiczeniowej na podstawie kolokwiów, wykonania zadań 
obliczeniowych, problemowych, samodzielnie lub zespołowo wykonanych projektów, prezentacji itp. 
Efekty uczenia w zakresie języków obcych weryfikowane są przez prace pisemne i  prezentacje, 
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 a na stopniu drugim B2+. Na II stopniu studiów kompetencje językowe sprawdzane są 
również poprzez zaliczenie z przedmiotu Sociological English Language. 

Zaliczenia i egzaminy w formie pisemnej zawierają pytania otwarte, sprawdzające i  oceniające 
umiejętności samodzielnego formułowania odpowiedzi lub pytania zamknięte weryfikujące poziom 
wiedzy. Egzamin pisemny jest formą, która sprawdza efekty z zakresu wiedzy. Prace pisemne 
sprawdzają też umiejętności analizowania dostępnych informacji i podejmowania na ich podstawie 
rozwiązań decyzyjnych oraz rozumienia potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu 
studiowanego kierunku. 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się osiąganych na koniec cyklu kształcenia są w głównej 
mierze praca dyplomowa, recenzje pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy. Umiejętności 
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praktyczne studenci nabywają podczas zajęć ćwiczeniowych, np. komputerowych i projektowych, a 
także w czasie odbywania praktyk zawodowych. Umiejętności studentów dotyczące prowadzenia 
badań naukowych, np. doboru metod i technik badawczych oraz analizy danych, rozwijane są w trakcie 
ćwiczeń, seminariów dyplomowych oraz przygotowywania pracy dyplomowej, a dla szczególnie 
zainteresowanych także w ramach działalności kół naukowych.  

Sposoby dokumentowania osiąganych przez studentów efektów uczenia się regulowane są 
przez Regulamin Studiów w SGGW. Zgodnie z wydziałową Procedurą Zapewnienia i Doskonalenia 
Jakości Kształcenia komplet dokumentów obejmujący sylabusy, opcjonalnie w zależności od rodzaju 
zajęć listy obecności studentów na ćwiczeniach i seminariach, prace cząstkowe (kolokwia, 
sprawozdania, projekty, prezentacje, raporty itp.) gromadzi koordynator danego przedmiotu. Prace 
cząstkowe powinny być przechowywane przez okres kolejnego roku akademickiego, zaś dokumentacja 
potwierdzająca zweryfikowanie poszczególnych efektów uczenia się i zaliczenie przedmiotu przez 
okres trzech lat akademickich.  

Koordynator przedmiotu zobowiązany jest również do wypełnienia protokołu zaliczeniowego w 
systemie e-HMS, wydrukowanie go, podpisanie i złożenie w dziekanacie. Oprócz protokołu 
koordynator zobowiązany jest do wypełnienia, również w systemie e-HMS, formularza WEK służącego 
do weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej 
ocen końcowych z przedmiotów (protokoły z e-HMS) w wersji papierowej odbywa się w dziekanacie. 
System e-HMS daje studentowi możliwość bieżącej kontroli wpisów dokonywanych przez nauczycieli 
akademickich i zgłaszania im ewentualnych zauważonych nieścisłości pomiędzy oceną wpisaną do 
protokołu a oceną wcześniej podaną studentowi do wiadomości.  

Dokumentację procesu dyplomowania stanowią następujące dokumenty: praca dyplomowa, 
raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz recenzje promotora i recenzenta sporządzone na 
ujednoliconym formularzu. Przebieg egzaminu dyplomowego dokumentowany jest protokołem 
podpisywanym przez członków komisji egzaminacyjnej. 

Weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta podczas realizacji praktyk 

zawodowych dokonuje kierunkowy opiekun ds. praktyk. Weryfikacja ta dokonywana jest na podstawie 

złożonej dokumentacji związanej z realizacją praktyk, w tym sprawozdania z praktyk w  postaci raportu 

z praktyk. Weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas praktyk dokonuje opiekun praktyk na 

podstawie trzech kryteriów: zgodności wyboru miejsca praktyk z profilem studiów oraz zadań 

powierzonych studentowi podczas praktyk w danej firmie/instytucji z celami praktyk, zaświadczenia o 

odbyciu praktyk, w którym pracodawca zaznacza i ocenia umiejętności nabyte przez studenta w trakcie 

odbywania praktyk oraz treści raportu z praktyk przygotowanego przez studenta, w którym student 

opisuje przebieg praktyk oraz dokonuje analizy jednego z wybranych aspektów działania 

firmy/instytucji, w której odbywał praktyki. Jest to uproszczone studium przypadku danej instytucji. 

Nabyte przez studenta podczas praktyk umiejętności opisane w dokumentach praktyk (zaświadczenie 

o odbyciu praktyk, dane z raportu) porównywane są z efektami uczenia się zakładanymi podczas 

praktyk. Raport ma zwykle formę studium przypadku wybranego aspektu funkcjonowania danej 

instytucji, w której student odbywa praktyki. Nieco inaczej jest, jeśli student został skierowany na 

praktyki zorganizowane, czyli skorzystał z oferty przedstawionej przez Wydział. W takim wypadku 

studenci zwykle kierowani są do pracy urzędowej (Urząd Dzielnicy Ursynów, jednostki administracji 

centralnej SGGW). Nie jest konieczne ponowne podpisywanie umów porozumienia (obowiązuje 

porozumienie długoterminowe), a raport nie ma wówczas formy studium przypadku, ale student 

zobowiązany jest opisać, jakie zadania wykonywał podczas praktyk oraz jakie umiejętności nabył.  

Wybór miejsca praktyk zatwierdza Opiekun praktyk na kierunku Socjologia na Wydziale 

Socjologii i Pedagogiki po sprawdzeniu zgodności profilu danej firmy/instytucji z profilem studiów oraz 

opisu zadań przydzielonych studentowi do wykonania w czasie trwania praktyk. Praktyka może się 

odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji 

samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, 

instytucjach naukowo-badawczych lub jednostkach organizacyjnych SGGW, jeżeli charakter 
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odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.  Studenci mogą 

odbywać praktyki w podmiotach otoczenia gospodarczego współpracujących z wydziałem na 

podstawie porozumienia lub w samodzielnie wybranych przez siebie firmach/instytucjach, zgodnie 

z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów. 

Student może też skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Opiekuna w danym roku 

akademickim. Obecnie Wydział Socjologii i Pedagogiki współpracuje między innymi z Urzędem 

Dzielnicy Ursynów oraz jednostkami administracji centralnej SGGW (Biuro Karier, Biuro Prasowe, Biuro 

Nauki i Projektów Krajowych). Możliwe jest odbywanie praktyki w ramach programu Erasmus+, za 

pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu 

językowego na poziomie co najmniej B2 lub zdanie egzaminu językowego oraz nawiązanie współpracy 

z zagraniczną instytucją, która podpisze z Uczelnią umowę o praktyki. Praktyka musi być związana 

z kierunkiem studiów. 

Za dokumentowanie procesu odbywania praktyk na kierunku Socjologia odpowiada opiekun 

praktyk na kierunku Socjologia, zaś ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem 

niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu. Opiekuna praktyk na kierunku 

Socjologia wyznacza Dziekan Wydziału, jest to nauczyciel akademicki upoważniony do wpisania 

zaliczeń do protokołów egzaminacyjnych. Do zadań opiekuna praktyk należy między innymi weryfikacja 

wybranych przez studentów miejsc praktyk pod kątem ich zgodności z celami praktyk na kierunku 

Socjologia oraz profilem studiów. Po zakończeniu praktyk Opiekun praktyk wypełnia także formularz 

weryfikacji efektów kształcenia (WEK) dla każdego z trybów studiów (stacjonarne i niestacjonarne). 

W skład dokumentacji praktyk na kierunku Socjologia wchodzą również porozumienia 

długoterminowe o współpracy pomiędzy Wydziałem a różnymi instytucjami (obecnie Urząd Dzielnicy 

Ursynów, firmy z otoczenia gospodarczego), sylabus praktyk dla studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych, regulamin praktyk, formularze WEK. 

 

•  rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

Tematyka prac etapowych, zaliczeniowych i projektów stosowanych w weryfikacji osiągania 
założonych w programie studiów efektów uczenia się dotyczy zagadnień w zakresie działalności 
naukowej prowadzonej przez pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w dyscyplinie 
nauki socjologiczne. Metodami weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta w procesie 
kształcenia na poziomie zajęć są prace pisemne, prace projektowe, sprawozdania, raporty, egzaminy 
ustne i pisemne oraz ocena aktywności na zajęciach dydaktycznych i inne określone przez 
koordynatora przedmiotu.  

Wybór rodzaju prac etapowych uwzględnia specyfikę zdefiniowanych dla zajęć efektów uczenia 
się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W doborze metod wykorzystywanych 
do weryfikacji uzyskiwanych przez studentów kompetencji nauczyciele akademiccy uwzględniają 
specyfikę zajęć.  

Efekty uczenia się uzyskane z części wykładowej są weryfikowane np. na podstawie prezentacji 
czy egzaminu itp., a z części ćwiczeniowej na podstawie kolokwiów, wykonania zadań obliczeniowych, 
problemowych, samodzielnie lub zespołowo wykonanych projektów, prezentacji itp. Efekty uczenia się 
w zakresie języków obcych weryfikowane są przez prace pisemne i prezentacje, 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 
a na studiach drugiego stopnia B2+. Na II stopniu studiów kompetencje językowe sprawdzane są 
również poprzez zaliczenie z przedmiotu Sociological English Language. 

Zaliczenia i egzaminy w formie pisemnej zawierają pytania otwarte, sprawdzające i  oceniające 
umiejętności samodzielnego formułowania odpowiedzi lub pytania zamknięte weryfikujące poziom 
wiedzy. Egzamin pisemny jest formą, która sprawdza efekty z zakresu wiedzy. Prace pisemne 
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sprawdzają też umiejętności analizowania dostępnych informacji i podejmowania na ich podstawie 
rozwiązań decyzyjnych oraz rozumienia potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu 
studiowanego kierunku. Dobór metodyki stosowanej przy konstruowaniu prac etapowych, 
zaliczeniowych i projektów pozostaje w gestii nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za dane 
zajęcia, przy uwzględnieniu rodzaju i specyfiki efektów uczenia się, które mają zostać zweryfikowane. 

 

• rodzaje, tematyka i metodyka prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania 
i weryfikacji osiągnięcia przez studentów kompetencji związanych z prowadzeniem działalności 
naukowej  

Prace dyplomowe na studiach I stopnia realizowane są w ostatnim semestrze (semestr 6 - na 
studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych). 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 dorobek naukowy z dziedziny 
naukowej, w której kierunek studiów jest osadzony i/lub obszar jego zainteresowań naukowych 
obejmuje tematykę pracy.  

W programie realizowanym do roku 2019/20 na studiach I stopnia prowadzone było seminarium 
dyplomowe dla całego roku. W aktualnym programie studiów nie jest ono przewidziane. Opieka 
promotorska prowadzona jest indywidualnie tak, aby zwiększyć możliwość pisania prac na interesujący 
studentów temat. Opieka promotorska rozliczana jest w pensum pracownika, w ten sposób, iż za 
opiekę nad każdym studentem, który obroni się w danym roku akademickim, dopisuje on 2 godz. do 
zrealizowanego pensum. Na studiach II stopnia prowadzone są seminaria magisterskie w grupach 
połączone z indywidualną opieką promotorska, przy czym jest ona rozliczana podobnie, jak w 
przypadku studiów I stopnia, czyli za opiekę nad każdym studentem, który obroni się w danym roku 
akademickim, pracownik dopisuje 3 godz. do zrealizowanego pensum.  

Tematy prac dyplomowych przedstawiane są przez promotorów i podlegają analizie i akceptacji 
przez prodziekana. Analiza ta dotyczy zarówno tematyki pracy, jej zgodności z ocenianym kierunkiem 
studiów.  W razie wątpliwości prodziekan konsultuje tematykę prac z właściwą Radą Programową. 
Sformułowanie tematu pracy przez studentów następuje nie później niż jeden semestr przed końcem 
studiów (praca dyplomowa licencjacka) lub dwa semestry 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.  

Układ pracy dyplomowej przygotowanej w formie tradycyjnego zwartego opracowania 
powinien zawierać: spis treści, wstęp, cel i zakres pracy, przegląd piśmiennictwa, materiał i metodykę 
pracy, omówienie i dyskusję wyników, podsumowanie i wnioski, spis piśmiennictwa.  

Praca dyplomowa przygotowywana na studiach I stopnia prowadzących do uzyskania tytułu 
zawodowego licencjata, zwana również pracą licencjacką potwierdza wykorzystywanie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych zastosowanych do rozwiązywania konkretnych zagadnień 
teoretycznych i/lub praktycznych.  

Praca dyplomowa przygotowywana na studiach II stopnia pozwala uzyskać tytuł zawodowy 
magistra. Ma charakter badawczy lub teoretyczno-badawczy i stanowi potwierdzenie wiedzy i 
umiejętności dyplomanta związane z kierunkiem studiów oraz profilem kształcenia oraz uwzględnia 
krytyczne rozumienie teorii i zasad jej stosowania, znajomość metod badawczych oraz umiejętność 
korzystania ze źródeł wiedzy na dany temat. Praca dyplomowa może przyjąć formę: ekspertyzy, 
studium przypadku, pracy projektowej związanej z danym kierunkiem studiów, artykułem 
opublikowanym w czasopiśmie naukowym lub rozdziałem w monografii. 
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Przykładowe tematy prac dyplomowych zrealizowanych i obronionych w latach 2018 i 2019 na 
omawianym kierunku na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz II stopnia 
stacjonarnych i niestacjonarnych podano w załącznikach do Raportu Samooceny. 

 
• sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów (np. testy, prace 

egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane przez studentów, projekty 
zrealizowane przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace artystyczne, prace 
dyplomowe, protokoły egzaminów dyplomowych 

Dokumentowanie efektów uczenia się, które zostały umieszczone w sylabusie danego 
przedmiotu, prowadzi się poprzez archiwizację prac studentów. Sposoby dokumentowania osiąganych 
przez studentów efektów uczenia się regulowane są przez następujące wewnętrzne akty prawne 
SGGW w Warszawie: Uchwałę nr 53 -2016/2017 Senatu SGGW z dn. 27.03.2017 w sprawie zmian w 
Regulaminie Studiów w SGGW oraz Uchwałę nr 76 -2018/2019 Senatu SGGW z dn. 26.04.2019 w 
sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w SGGW. Zgodnie z Wydziałowym System Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia komplet dokumentów obejmujący sylabusy przedmiotów, listy 
obecności studentów na ćwiczeniach i seminariach, prace cząstkowe (kolokwia, sprawozdania,  
projekty, prezentacje, raporty itp.) gromadzi koordynator danego przedmiotu i przechowuje je przez 
okres kolejnego roku akademickiego, zaś dokumentację potwierdzającą zweryfikowanie 
poszczególnych efektów uczenia się i zaliczenie przedmiotu lub zdanie egzaminu przez  okres trzech lat. 
Koordynator przedmiotu zobowiązany jest również do wypełnienia protokołu zaliczeniowego w 
systemie e-HMS, wydrukowanie go, podpisanie i złożenie w dziekanacie. Oprócz protokołu 
koordynator zobowiązany jest do wypełnienia, również w systemie e-HMS, formularza WEK służącego 
do weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej ocen 
końcowych z przedmiotów (protokoły z e-HMS) w wersji papierowej odbywa się w dziekanacie. System 
e-HMS daje studentowi możliwość bieżącej kontroli wpisów dokonywanych przez nauczycieli 
akademickich i zgłaszania im ewentualnych zauważonych nieścisłości pomiędzy oceną wpisaną do 
protokołu a oceną wcześniej podaną studentowi do wiadomości. Dokumentowanie odbycia praktyk 
oraz osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się wynikające z ich odbycia obejmuje: umowę o 
przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej pomiędzy SGGW w Warszawie, a podmiotem 
gospodarczym przyjmującym studenta na praktykę, potwierdzenie odbycia praktyk, dziennik praktyk, 
sprawozdanie z praktyk, zaliczenie praktyk potwierdzające uzyskanie założonych efektów uczenia się. 
Za dokumentację praktyk odpowiada opiekun ds. praktyk. Dokumentację procesu dyplomowania 
stanowią następujące dokumenty: praca dyplomowa, raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 
recenzje promotora i recenzenta sporządzone na ujednoliconym formularzu oraz protokół z przebiegu 
egzaminu dyplomowego podpisywany przez członków komisji egzaminacyjnej.  Dokumenty 
zawierające dane wrażliwe studentów przechowywane są zgodnie z procedurami Ochrony danych 
osobowych i bezpieczeństwa informacji obowiązującymi w SGGW. 

• 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 

Zgodnie ze Statutem SGGW (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 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.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 
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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 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 nauczania 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 Socjologia potwierdzają systematycznie 
prowadzone wydziałowe i ogólnouczelniane badania absolwentów, które wskazują na wysoki poziom 
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 Socjologia w zakresie ich 
przygotowania do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów.   

Włączenie pracodawców w proces kształcenia (porozumienia o współpracy z podmiotami 
gospodarczymi) zarówno jako prowadzących zajęcia ze studentami, jak i opiekunów 
staży (projekt „Staż rekomendowany” oraz staży w ramach projektu POWER) i praktyk studenckich, 
zwiększa kompetencje absolwentów Socjologii SGGW w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia na 
współczesnym rynku pracy.  Absolwenci znajdują zatrudnienie na rynku głównie w sektorze 
prywatnym (80% wg ostatnich badań), rzadziej w firmach państwowych (10%) i administracji publicznej 
(7%).  

Wyniki badań są prezentowane na Radach Wydziału/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 
Socjologia 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.  

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet 
w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów 
współczesnego rynku pracy.  
  
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3:  

Atrakcyjność kształcenia na kierunku Socjologia w SGGW w Warszawie potwierdza 
odnotowywany z roku na rok ilościowy i jakościowy wzrost liczby aplikujących na studia socjologiczne 
kandydatów. Warto zaznaczyć, że w roku akademickim 2017/2018 wskaźnik ten wynosił 2,7 kandydata 
na jedno miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia. Ten utrzymujący się trend wzrostowy stał się 
podstawą podwyższenia limitu przyjęć na studia socjologiczne I stopnia z poziomu 75 do 100 a w roku 
2020 do 120. W roku akademickim 2019/2020 liczba kandydatów na studia wyniosła 270 osób, z czego 
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studia licencjackie I stopnia rozpoczęło 138 studentów. Rozbieżność ta wynika z faktu dokonania 
weryfikacji wyników matur w oparciu o kryterium uzyskanej punktacji (powyżej 100 pkt.).  

Kierunek Socjologia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w Rankingu Kierunków Studiów 
„Perspektywy 2020” został zaklasyfikowany na 4. miejscu w Polsce. Wskaźnik „Ekonomiczne losy 
absolwentów” był jednym z wyżej ocenianych.  

 

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

• liczba, struktura, kwalifikacje oraz dorobek naukowy 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 43 pracowników badawczo-

dydaktycznych oraz 2 pracowników administracyjnych. Wśród pracowników badawczo-dydaktycznych 
25 zadeklarowało z różnym udziałem dyscyplinę nauki socjologiczne: 2 profesorów (jeden częściowo 
deklarujący nauki socjologiczne), 9 doktorów habilitowanych (czterech częściowo deklarujących nauki 
socjologiczne), 14 doktorów (dwóch częściowo deklarujących nauki socjologiczne) 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 Instytut uzyskał uprawnienia do 
prowadzenia studiów III stopnia. Kierunek Socjologia został też wysoko oceniony w Rankingu 
Perspektyw 2020 - uzyskał 4. miejsce wśród uczelni, które prowadzą kierunek Socjologia w Polsce. 

Dorobek naukowy pracowników prowadzących zajęcia na kierunku Socjologia koncentruje się 
przede wszystkim w obszarze dyscypliny nauki socjologiczne. Pracownicy INSiP posiadają właściwe 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, co potwierdza dorobek naukowy oraz 
doświadczenie praktyczne osób prowadzących zajęcia. W wypełnianych przez pracowników Kartach 
Kompetencji widoczna jest spójność między dorobkiem badawczym i naukowym oraz doświadczeniem 
pracowników INSiP, a obszarem tematycznym prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych. Na 
kierunku Socjologia zajęcia prowadzone są też przez praktyków, których kompetencje do prowadzenia 
zajęć potwierdzają ich doświadczenia praktyczne. Pracownicy 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. 
Zajęcia na I i II stopniu studiów prowadzone są także w języku obcym przez pracowników naukowo-
badawczych posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć w języku angielskim. 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 w SGGW.   

Powierzanie zajęć pracownikom odbywa się z uwzględnieniem zasad: pełnego wymiaru 
pensum, zrównoważonego obciążenia dydaktycznego. Przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe 
poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia są zgodne 
z wymaganiami dotyczącymi pensum ustalonym w Regulaminie (zał. 4.5 - Regulamin Pracy SGGW § 19; 
oraz zał. 2.6 - Zarządzenie nr 49). 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 (zał. 4.5 Regulamin Pracy SGGW, 
§ 6-8).  
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Kadra naukowa bierze aktywny udział wraz ze studentami zrzeszonymi w kołach naukowych 
w przygotowywaniu działań popularyzujących i promujących wiedzę. Od 2015 roku funkcjonuje 
cieszący się popularnością Salon Socjologiczny – cykl spotkań z uznanymi polskimi i światowymi 
socjologami.  Organizatorami wydarzenia są pracownicy Katedry Socjologii. Przedsięwzięcie kierowane 
jest zarówno do społeczności akademickiej SGGW i innych uczelni, jak i do wszystkich odbiorców 
zainteresowanych tematami społecznymi.  Celem jest upowszechnianie wiedzy społecznej poprzez 
naukową debatę na temat istotnych problemów społecznych. Dzięki wsparciu finansowemu 
uzyskanemu w ramach DUN w latach 2016 i 2017 oraz dofinansowaniu z puli środków uczelnianych 
organizatorzy Salonu Socjologicznego mają możliwość zapraszania na wykłady wybitnych socjologów , 
promując naukową perspektywę analizy życia społecznego wśród szerokiego grona słuchaczy. W dotąd 
zorganizowanych spotkaniach wzięło udział ponad tysiąc słuchaczy. Każdy kolejny Salon Socjologiczny 
cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzięki wybitnym prelegentom i podejmowanej 
problematyce, jak i dostępności dla wszystkich zainteresowanych osób.  Prelegentami Salonu 
Socjologicznego byli dotąd: prof. Margaret Archer; prof. dr hab. Grażyna Skąpska; prof. dr hab. Piotr 
Sztompka; prof. Ewa Bogalska-Martin; dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW; dr hab. Jolanta 
Grotowska-Leder, prof. UŁ (obecnie prof. SGGW); prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz; dr hab. Adam 
Bartoszek; dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; prof. UŚ, prof. dr hab. Marek Szczepański, 
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki.  

Pracownicy Katedry Socjologii są członkami grup eksperckich m. in. Komitetów PAN, Zarządów 
sekcji PTS, biorą także udział w pracach zarówno Rady Programowej jak i Komitetu Organizacyjnego 
XVIII Zjazdu Socjologicznego. 

Popularyzacja wiedzy prowadzona jest także w ramach Festiwalu Nauki - imprezy organizowanej 
od wielu lat na SGGW, która cieszy się wielkim powodzeniem wśród dorosłych, młodzieży i dzieci 
zainteresowanych światem i nauką. Poszczególne spotkania, warsztaty i lekcje pokazowe prowadzone 
przez naukowców i badaczy odbywają się w ich macierzystych jednostkach – na uniwersytetach, 
w laboratoriach, centrach badawczych. W kolejnych edycjach pracownicy Katedry Socjologii prowadzili 
m.in. wykłady: dr Agnieszka Maj: „Czego się nie robi dla urody...?” (2016), „Jedzenie a koncepcje 
zdrowia” (2017), „Problem medykalizacji żywności” (2018); prof. dr hab. A. Landau-Czajka: 
„Zapomniane sąsiedztwo-Polacy i Żydzi na ziemiach polskich przed 1939 rokiem” (2016), „Nowoczesne 
rozrywki młodzieży - dlaczego były złe, są złe i będą złe?” (2017), „Kot w II RP – domownik czy zabawka 
dla dzieci?” (2018), dr hab. J. Wyleżałek, prof. SGGW: „Mobbing jako patologia działania zespołowego 
w instytucjach” (2017, 2018), dr M. Makowska: „Kontakty lekarzy i firm farmaceutycznych – zagrożenia 
czy zysk dla pacjenta” (2018), dr W. Połeć: „Szamanizm buriacki w Mongolii. Wykład połączony 
z pokazem slajdów” (2019); dr M. Węsierski: „Sprawiedliwość klimatyczna: pomiędzy etyką, aksjologią 
i prakseologią” (2019) oraz warsztaty dr R. Boguszewski: „Badania opinii publicznej ‘od kuchni’ - 
warsztaty socjologiczne” (2018, 2019), dr A. Maj: „Niebezpieczni inni” - wygląd zewnętrzny 
a uprzedzenia społeczne” (2018).   

Jednym z cyklicznie organizowanych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę były „Warsztaty 
Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych - Różne oblicza komunikacji”, których celem była 
współpraca z otoczeniem i stworzenie możliwości przekazywania wiedzy odnoszącej się do takich 
obszarów komunikacji, jak rozwiązywanie konfliktów, mediacje, komunikacja w sferze edukacji, 
komunikacyjne pułapki, błędy i bariery, autoprezentacja, przemówienia publiczne. Warsztaty te 
cieszyły się dużą popularnością. 

Prowadzone są także zajęcia w ramach cyklicznie organizowanej „Szkoły twórczego myślenia”, 
która jest formą otwartych spotkań z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki dedykowaną nie 
tylko studentom uczelni z różnych wydziałów, 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. Spotkania 
te organizowane są na Wydziale przez Koło Naukowe Pedagogów oraz Samorząd Studentów SGGW.  

http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/kontakty-lekarzy-i-firm-farmaceutycznych-zagrozenia-czy-zysk-dla-pacjenta
http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/kontakty-lekarzy-i-firm-farmaceutycznych-zagrozenia-czy-zysk-dla-pacjenta
http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/szamanizm-buriacki-w-mongolii-wyklad-polaczony-z-pokazem-slajdow
http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/szamanizm-buriacki-w-mongolii-wyklad-polaczony-z-pokazem-slajdow
http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/niebezpieczni-inni-wyglad-zewnetzny-uprzedzenia-spoleczne
http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/niebezpieczni-inni-wyglad-zewnetzny-uprzedzenia-spoleczne
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Pracownicy Wydziału popularyzują także wyniki swoich badań w ogólnopolskich mediach, będąc 
autorami artykułów popularnonaukowych, udzielając wywiadów prasowych, jak i poprzez udział 
w audycjach radiowych i telewizyjnych (Media - Wydział Socjologii i Pedagogiki - SGGW - Warszawa). 
Corocznie pracownicy INSiP są także ekspertami w Przeglądzie dorobku Kół naukowych w SGGW.  
 

• 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 społecznych (na I stopniu: Podstawy 

badań społecznych, Warsztaty komputerowe, Statystyka dla socjologów, Metody badań ilościowych, 

Metody badań jakościowych, Analiza danych zastanych, Komputerowe analizy danych ilościowych, 

Projekt badawczy, na II stopniu: Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, Metodologia 

nauk społecznych, Badania ewaluacyjne), związane z praktyczną realizacją procesu badawczego, 

wymogami etycznymi i wyzwaniami komunikacyjnymi (na I stopniu: Podstawy komunikacji społecznej, 

Umiejętności akademickie, Etyczne problemy zawodu socjologa, Logika praktyczna; na II stopniu 

Sociological English Language, Logika), a także seminarium licencjackie (na studiach I stopnia) oraz 

seminarium magisterskie (na studiach II stopnia). Prowadzący je nauczyciele akademiccy mają 

doświadczenie zarówno w realizacji własnych badań, jak i kierowaniu badaniami i pracami 

analitycznymi, w większości także we wcześniejszym prowadzeniu seminariów dyplomowych.  

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 

przygotowanie obciążeń dydaktycznych pracowników INSiP. 

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 Socjologia jest związana z kompetencjami 

i kwalifikacjami poszczególnych pracowników, świadczą sylwetki pracowników zaprezentowane w CV 

(Zał. nr 2.4). Zajęcia, które wskazano jako realizujące przede wszystkim filar kształcenia związany z 

aktualną i ugruntowaną wiedzą teoretyczną, powierzone są najbardziej doświadczonym i  aktywnym 

na polu refleksji teoretycznej pracownikom (co potwierdzają tematy ich prac naukowych).  

Zajęcia związane z procedurami badań i analizą uzyskanych wyników prowadzą osoby 

najbardziej aktywne na polu badań empirycznych, w zakresie metod dopasowanych do ich 

doświadczeń badawczych (co potwierdza aktywność badawcza, tematyka i metodyka prac 

naukowych), zajęcia związane z praktycznym zastosowaniem poszczególnych subdyscyplin prowadzą 

pracownicy posiadający praktyczne doświadczenie w danym obszarze. W odniesieniu do przedmiotów 

składających się na moduły specjalistyczne obowiązują analogiczne zasady konstruowania obsady 

zajęć, tj. związane albo z tematyką zainteresowań naukowych prowadzącego, albo z metodyką jego 

prac empirycznych i teoretycznych. Szczególnie silny związek dotyczy zgłaszanych wykładów 

fakultatywnych, których tematyka wprost oddaje zainteresowania naukowe prowadzącego i jest przez 

prowadzących samodzielnie proponowana. 

 

• łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 

dydaktycznej z działalnością naukową oraz włączanie studentów w prowadzenie działalności 

naukowej 

https://wsip.sggw.pl/media


62 

 

Kadra prowadząca zajęcia kierunkowe na kierunku Socjologia skutecznie łączy działalność naukową 

z działalnością dydaktyczną, o czym świadczy aktywność badawcza, publikacyjna i konferencyjna 

pracowników (szczegółowy opis Kryterium 1). Jednym z głównych kryteriów doboru pracowników do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych jest zgodność ich tematyki z szeroko pojętą działalnością badawczą. 

Tematyka realizowanych na ocenianym kierunku prac dyplomowych jest również w dużym stopniu 

powiązana z prowadzonymi w Katedrze pracami badawczymi. Przykłady publikacji i wystąpień 

konferencyjnych powstałych na podstawie badań naukowych wykonanych w trakcie realizacji prac 

dyplomowych przez studentów lub projektów realizowanych przez pracowników, w które włączani byli 

studenci (w materiałach do wglądu). 

 

• 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 oraz system wspierania i motywowania kadry 

do rozwoju naukowego lub artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

Polityka kadrowa Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki (wcześniej WNS) w zakresie 
zatrudniania, awansowania oraz oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 
prowadzona jest odpowiednio do wytycznych polityki kadrowej Uczelni. Polityka kadrowa 
Wydziału/Instytutu realizowana jest zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Nr 51 - 2017/2018 
Senatu SGGW z dn. 28.05.2018 w sprawie zmian w Statucie SGGW, a od 1.10.2019 r zgodnie z zasadami 
zawartymi w nowym Statucie SGGW - Uchwała Nr 84 – 2018/2019 Senatu SGGW z dn. 27.05.2019 
w sprawie przyjęcia Statutu SGGW (Statut_SGGW_wersja_ujednolicona_27.04.2020.pdf (siteor.com). 
Ocena nauczycieli akademickich przeprowadzana jest zgodnie z Uchwałą nr 74 - 2016/2017 Senatu 
SGGW z dn. 26.06.2017 w sprawie Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z późniejszymi zmianami (m.in. Uchwała Nr 13 -2017/2018 
Senatu SGGW z dn. 27.11.2017; Zarządzenie Nr 59 Rektora SGGW z dn. 17.07.2017 w sprawie 
minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej 
i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW). Przyjęta na Uczelni polityka kadrowa w zakresie 
zatrudniania i awansowania pracowników oraz oceny ich działalności ma na celu poprawę jakości 
nauczania i prowadzenia prac badawczych.  

Polityka kadrowa INSiP (wcześniej WNS) 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 
Wydziału/Instytutu prowadzą analizę stanu kadrowego i w zależności od potrzeb i możliwości 
wnioskują do Rektora o zatrudnienie pracowników. Ważnymi, na poziomie Wydziału/Instytutu, 
czynnikami w tym zakresie jest liczba studentów (a więc przewidywana wielkość rekrutacji) oraz wiek 
pracowników (prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę). W tym drugim obszarze polityka 
kadrowa Wydziału/Instytutu wynika z polityki kadrowej Uczelni.  

Prowadzona przez Wydział/Instytut polityka kadrowa ma zapewnić taki dobór pracowników 
naukowo-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 (wcześniej Rady Wydziału).  

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 

https://fs.siteor.com/sggw/files/Statut_SGGW_-_wersja_ujednolicona_27.04.2020.pdf
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kadrowego i jest realizowana zarówno poprzez zatrudnianie nowych pracowników badawczo -
dydaktycznych jak i stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju naukowego zatrudnionej 
kadry.  W latach 2016-2020 w Katedrze Socjologii zatrudniono czterech samodzielnych pracowników 
naukowych: w tym trzech doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów uczelni  oraz jednego 
profesora belwederskiego. Istotnym wzmocnieniem kadrowym było również zatrudnienie w Katedrze 
Pedagogiki profesora belwederskiego, który deklaruje częściowo prowadzenie badań w zakresie nauk 
socjologicznych. Do grona pracowników Katedry Socjologii dołączyły  również trzy osoby ze stopniem 
doktora oraz jedna 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 okresie ostatnich 6 lat awans zawodowy dotyczył 
8 pracowników - stopień doktora habilitowanego nadano 7 osobom w dyscyplinach: socjologia 
(3), filozofia (2), nauki o polityce i administracji (1), praca socjalna (1), a stopień doktora jednej.  
W okresie przygotowania wniosku habilitacyjnego bądź w trakcie postępowania habilitacyjnego lub 
doktorskiego jest dwóch pracowników Instytutu. Wszelkie postępowania awansowe, związane 
z nadaniem stopnia doktora bądź doktora habilitowanego prowadzone były poza Szkołą  Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w różnych, liczących się ośrodkach naukowych w Polsce (na 
przykład: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, 
Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Wszyscy pracownicy 
uzyskują środki na przeprowadzanie procedur awansowych.  

Rozwój naukowy pracowników prowadzących zajęcia na kierunku Socjologia koncentruje się 
przede wszystkim w obszarze dyscypliny nauki socjologiczne. Władze Instytutu, zdając sobie sprawę 
z konieczności wzmocnienia kadry naukowej i dydaktycznej, wspierają również rozwój reprezentantów 
innych dyscyplin naukowych. Oznacza to stałe wzmacnianie dyscypliny nauki socjologiczne, 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.  

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 (Zarządzenia Nr 
11 Rektora SGGW z dn. 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. W 2019 roku kryteria 
te spełniło 2 pracowników Katedry Socjologii, a wsparcie finansowe w ramach tego systemu uzyskał 
jeden.  

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 
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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. Wsparcie takie uzyskał w 2019 roku projekt jednego z pracowników 
Katedry Socjologii. 

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.). 

Motywowaniu do wysokiej jakości procesu dydaktycznego i badań naukowych służy także 
przeprowadzana na SGGW ocena nauczycieli akademickich, którą reguluje Załącznik do Uchwały nr 74 
- 2016/2017 Senatu SGGW z dn. 26.06.2017 r. „Regulamin oceny nauczyciela akademickiego w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Uzupełnieniem powyższego regulaminu jest 
Zarządzenie Nr 59 Rektora SGGW z dn. 17.07.2017 w sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych 
do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zarządzenie to wprowadziło minimalną 
roczną liczbę punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej. W zakresie 
działalności naukowej w ankiecie pracownik uzyskuje punkty za opublikowane 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 jej profil 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 modułów 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 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 przedmiotów 
dokonane przez studentów. Studenci mają możliwość oceny każdych zajęć i prowadzących w formie 
zestandaryzowanej, elektronicznej ankiety uruchamianej pod koniec każdego semestru w Uczelni. W 
związku z tym, że reprezentatywność tych badań budziła zastrzeżenia na Wydziale , prowadzone są 
dodatkowo co roku przez Pełnomocnika ds. jakości kształcenia Wydziałowe badania jakości kształcenia, 
które realizowane są na celowo dobranej próbie. Arkusz oceny okresowej pracownika dydaktycznego 
opiniowany był przez kierownika Katedry. Ocena procedowana jest przez powoływaną w tym celu w 
Instytucie (wcześniej Wydziale) Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Na posiedzeniu Komisji 
ankieta każdego nauczyciela poddawana analizie, w wyniku której dokonuje się oceny działalności , 
wydając w każdym obszarze ocenę pozytywną lub negatywną. Ogólna ocena pozytywna jest możliwa 
tylko w przypadku uzyskania za każdą formę dzielności oceny pozytywnej. Z opinią komisji zapoznaje 
się pracownik, który w przypadku zakwestionowania przedstawianej oceny może odwołać się do 
Uczelnianej Komisji. Ostateczne wyniki oceny przekazywane są Rektorowi. Wyniki oceny nauczycieli 
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akademickich dokonywanej przez studentów są ważnym elementem branym pod uwagę przy doborze 
obsady zajęć dydaktycznych w kolejnym roku akademickim. Dodatkowym elementem branym pod 
uwagę przy dokonywaniu obsady zajęć dydaktycznych są hospitacje.  

Motywowaniu w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry służy także coroczne 
badanie jakości kształcenia prowadzone w Jednostce. Od 2014 roku prowadzone są przez 
Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia (obecnie koordynatora ds. jakości kształcenia) 
wewnętrzne badania jakości kształcenia, do których realizacji włączani są studenci - w ramach zajęć 
z przedmiotu Projekt badawczy na studiach I stopnia oraz zajęć z przedmiotu Badania ewaluacyjne 
prowadzonych na studiach II stopnia (w poprzednio obowiązującym programie także w ramach zajęć 
Tworzenie raportów i rekomendacji na studiach II stopnia). Studenci zatem nie tylko oceniają jakość 
zajęć dydaktycznych i działania administracji związanej z procesem studiowania, ale także sami tworzą 
narzędzia, co niewątpliwie sprzyja ich trafności. Raporty przygotowywane na podstawie analizy badań 
prezentowane są Radzie Instytutu (wcześniej Radzie Wydziału), 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. Na podstawie 
uzyskania najwyższych ocen w takich badaniach pracownikom przyznawane są przez Dziekana 
wyróżnienia na początku każdego roku akademickiego następującego po ocenianym okresie. 
Wyróżnienia te są formą nagradzania pracowników szczególnie docenianych przez studentów za jakość 
prowadzonych zajęć. Uzyskanie niskich ocen w ankietach skutkuje rozmową z Kierownikiem Katedry 
i Dyrektorem Instytutu (wcześniej Dziekanem) i omówieniem zaleceń zmiany, a także objęciem 
pracownika procedurą hospitacji.  

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 Wydziału/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 pracowników służą także hospitacje prowadzone 
regularnie na Wydziale i podlegające monitorowaniu i ewaluacji w ramach systemu zapewniania 
i doskonalenia jakości kształcenia. Wsparciu rozwoju kompetencji naukowych służą natomiast 
spotkania naukowe organizowane regularnie przez Kierownika Katedry, na których prezentowane są 
wyniki badań z projektów realizowanych przez pracowników – przede wszystkim tych z krótkim stażem 
pracy naukowej.  

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

28 września 2020 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o  przyznaniu 
SGGW w Warszawie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. 

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

Wydział Socjologii i Pedagogiki wykorzystuje własną nowoczesną bazę dydaktyczną oraz bazę 
ogólnouczelnianą, obejmującą sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i laboratoria komputerowe oraz 
laboratoria językowe. 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. 

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.  
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Studenci wydziału mają dostęp do ogólnouczelnianej platformy e-learningowej dostępnej pod 
adresem 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://sggw.eduportal.pl/ łączącą 
funkcjonalności e-learningu z możliwością wykorzystania MS Teams, które to oprogramowanie jest 
dostępne dla wszystkich studentów także poza platformą e-learningową. 

Infrastruktura Wydziału Socjologii i Pedagogiki dostosowana jest także w dużej części do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób zapewniający im pełny udział w  kształceniu 
i prowadzeniu działalności naukowej. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową trudno dostępne są 
sale nr 10 oraz 12 umiejscowione na piętrze budynku nr 4, który nie jest wyposażony w windę bądź 
inną instalację umożliwiającą poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Istnieje jednak 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 osób z niepełnosprawnością 
ruchową bądź w innych budynkach na kampusie uczelni, gdzie wszystkie sale są dostępne dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze zlokalizowany jest także Dziekanat. 

Wydział dysponuje dwiema własnymi salami komputerowymi z komputerami w większości 
zakupionymi w 2018. Wszystkie komputery oprócz ogólnego oprogramowania biurowego 
renomowanej firmy, dają możliwość korzystania z wyspecjalizowanych narzędzi statystycznych. Sale 
wyposażone są również w oprogramowanie i akcesoria umożliwiające pracę na nich osobom z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami i ograniczeniami motorycznymi.  

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) oraz rzutnik z ekranem do prezentacji multimedialnych. 

 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. 

Ze względu na rozbudowaną ofertę Biblioteki Głównej, na której opiera się większość działań 
w zakresie zapewnienia dostępu do zasobów bibliotecznych w ramach SGGW jedynie trzy (z trzynastu) 
wydziały posiadają biblioteki wydziałowe. Wydział Socjologii i Pedagogiki należy do tej większości 
wydziałów, które nie posiadają odrębnej biblioteki wydziałowej. 

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 
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. 

https://sggw.eduportal.pl/
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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, ale 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 potrzebę 
zakupów poszczególnych pozycji drukowanych, bądź dostępu do zasobów elektronicznych.  

Szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury zawiera Zał. nr 2.6. 
 

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

Na Wydziale Nauk Społecznych została utworzona Fokusownia, dzięki działaniom mającym na celu 
rozszerzenie potencjału badawczego Jednostki. Inicjatywa Fokusownia – laboratorium badań 
społecznych podjęta była w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ zrealizowanego przez SGGW 
w konsorcjum z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie. Projekt był 
finansowany ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w  ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

 

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

• zakres 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)  

 
Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW współpracuje z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym z pracodawcami z różnych branż, stowarzyszeniami i fundacjami. Współpraca ta 
ma zapewnić udział przedstawicieli otoczenia w określaniu efektów uczenia się i ich weryfikacji. 
Wpływa również na koncepcję kształcenia oraz pomaga tworzyć odpowiadający wymaganiom 
współczesnego rynku pracy program studiów. Pozwala również na organizację praktyk zawodowych i 
staży dla studentów (szerzej omówiono to w kryterium 2 punkt 7). 

Na dzień 02.12.2020 na kierunku Socjologia jest podpisanych 17 umów o współpracy 
z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wśród tych podmiotów znajdują się firmy 
badawcze (Smartscope, 4P Research Mix, Quality Watch, BlueHill, Smartpanels), firmy konsultingowe 
(bGood Consulting), firmy coachingowe (Senito), firmy PR i marketingowe (Trafero PR, United Minds), 
firmy graficzne (Graffi Studio), firmy poligraficzne (Ruch), fundacje (Instytut Spraw Publicznych, 
Instytut Wolontariatu Pracowniczego, JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!), instytucje 
publiczne (Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Tuczna, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie). Obecnie trwają negocjacje z trzema firmami odnośnie do podpisania umowy 
o współpracy. Dwie z firm zainteresowane są prowadzeniem zogniskowanych wywiadów grupowych 
w utworzonej na wydziale fokusowni, a jedna jest zainteresowana pozyskiwaniem studentów kierunku 
Socjologia do pracy w dziale marketingu. 

Współpraca Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest różnorodna. Wydział dba 
o poprawianie relacji i zacieśnianie współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, 
z którymi są podpisane umowy. W latach 2016-2020 odbyło się 11 spotkań z przedstawicielami 
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poszczególnych firm/organizacji mających na celu rozmowy o rozwoju współpracy. W Radzie 
Programowej znajduje się dwóch przedstawicieli otoczenia gospodarczego - dyrektor Wolskiego 
Centrum Kultury oraz prezes Zarządu Index Copernicus International.  

Podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego aktywnie uczestniczą w organizowaniu 
seminariów i warsztatów dla studentów. Inicjatyw tego typu było w latach 2014-2020 dwadzieścia 
jeden. Wśród nich można wymienić np. warsztaty z zarządzania projektami prowadzone przez 
Dyrektora Firmy Bluehill (listopad 2019); zajęcia z komunikacji społecznej organizowane we współpracy 
z ekspertami z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (październik 2018 – luty 2019);  warsztaty dla 
studentów kierunku Socjologia  we współpracy z firmą KPMG: 1) Podjęcie działalności gospodarczej 
i jej prowadzenie 2) Wsparcie finansowe i merytoryczne dla podjęcia działalności gospodarczej (2015) 
czy warsztaty we współpracy z firmą zajmującą się doradztwem personalnym Michael Page 
International: Student socjologii na rynku pracy, czyli walka wcale z góry nie przegrana (2014). 

Wydział podejmuje działania, które ułatwić mają studentom i absolwentom odnalezienie s ię 
na rynku pracy. Wydział pośredniczy w przekazywaniu ofert pracy studentom i absolwentom, które 
otrzymuje z zewnątrz, dzięki temu wielu studentów socjologii znajduje pracę w zawodzie już nawet na 
3. roku studiów. Studenci są wysyłani również na praktyki i staże do podmiotów z szeroko rozumianego 
otoczenia społeczno-gospodarczego (nie tylko tych, z którymi są podpisane umowy). Prowadzony był 
program Staż Rekomendowany, w trakcie, którego pracodawcy zwracali się z propozycjami, by 
odnaleźć wśród studentów Wydziału osoby, które spełniają ich wymagania. Wielu studentów w efekcie 
otrzymywało pracę. Pracodawcy zaś byli w stałym kontakcie z Wydziałem, przekazując informacje 
dotyczące posiadanych i oczekiwanych kompetencji od studentów.  

Studenci kierunku Socjologia brali także udział w Programie Stażowym, realizowanym przez 
SGGW w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Sukces z natury — kompleksowy program 
podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Program ten koncentrował się na wysokiej jakości 
programach stażowych (związanych z efektami uczenia się na kierunku Socjologia). Studenci odbywali 
płatne staże u pracodawców cieszących się stabilną i utrwaloną pozycją na rynku pracy, a w tym m.in. 
w: Centrum Badania Opinii Społecznej, Głównym Urzędzie Statystycznym, Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej czy bGOOD Consulting. Otrzymali następujące rodzaje wsparcia: stypendium 
stażowe w wysokości 2220,00 złotych brutto, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu oraz zakup 
usług badań lekarskich. 

Dotychczas odbyły się trzy edycje Programu Stażowego w okresie wakacyjnym (lipiec-
wrzesień) w roku: 2018, 2019 oraz 2020, w których udział wzięło w sumie 30 osób. Należy zaznaczyć, 
że w czasie realizacji staży studenci zdobyli bezcenne doświadczenia, a decyzję o udziale w programie 
ocenili jako dobrą. Dobrze ocenili też swoją wiedzę i umiejętności praktyczne po odbytym stażu 
i widzieli jego przydatność w perspektywie planowanej ścieżki zawodowej – potwierdzają to raporty 
z analizy wyników kwestionariusza ankiety ex-post, tj. badań przeprowadzonych wśród stażystów 
i stażystek po zakończeniu I, II oraz III edycji Programu Stażowego (strona projektu: http://projekt-
zpu.sggw.pl/). 

Pracownicy Wydziału angażują się we współpracę z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi. 
W latach 2016-2020 pracownicy udzielili kilkudziesięciu różnego rodzaju wywiadów - telewizyjnych, 
radiowych oraz dla prasy. Innym elementem współpracy eksperckiej wydziału są tworzone raporty na 
zamówienie podmiotów z otoczenia zewnętrznego. Jako przykład można podać raport przygotowany 
przez pracowników Katedry Socjologii pt. „Ubóstwo energetyczne w Polsce” dla Izby Gospodarczej 
Sprzedawców Polskiego Węgla. 

W roku 2017 – dwóch pracowników Jednostki otrzymało mini-granty na realizację prac 
przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.  

 
• sposób, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływ jej 

rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji  
 

http://projekt-zpu.sggw.pl/
http://projekt-zpu.sggw.pl/
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Jak wskazano wyżej, na Wydziale Socjologii i Pedagogiki odbywają się spotkania 
z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, które pomagają zrozumieć pracownikom 
i studentom wymagania współczesnego rynku pracy. W poddawanym ocenie okresie studenci 
uczestniczyli w ponad 20 spotkaniach (wykładach, warsztatach organizowanych przez 
współpracujących z nami podmiotami, jak również innymi). W marcu 2018 w związku ze zmianą 
programu studiów na kierunku Socjologia został sporządzony raport z opinii pozyskanej od 
współpracujących pracodawców o zakresie nowej oferty kształcenia dla studentów socjologii. Powstał 
on jako efekt badania (ankiety drogą elektroniczną) przeprowadzonego przez Pełnomocnika Dziekana 
ds. Współpracy z Gospodarką oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Głównym celem 
było określenie przez pracodawców, jakie moduły powinny znaleźć się w programie kształcenia, 
zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich, by jak najlepiej odpowiadać potrzebom 
rynku pracy. Pracodawcy byli pytani również o swoje propozycje zajęć oraz o ewentualną możliwość 
ich poprowadzenia. Wyniki badania zostały w praktyce wykorzystane podczas poszerzania oferty 
kształcenia dla studentów Wydziału na kierunku Socjologia. 

W roku akademickim 2017/2018 na SGGW przeprowadzona została analiza ryzyka związanego 
z zapewnieniem oraz doskonaleniem jakości kształcenia. Ważnym obszarem analizy i zarządzania 
ryzykiem była właśnie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W wyniku badania 
opracowano raport, w którym zidentyfikowane zostało istotne ryzyko dotyczące zaangażowania 
interesariuszy zewnętrznych w zapewnienie oraz doskonalenie jakości kształcenia. Wynikiem tych 
badań było stworzenie listy dobrych praktyk, które SGGW może wdrożyć w zakresie swojej współpracy 
zarówno z sektorem przedsiębiorstw, jak również administracją rządową oraz samorządową. 

Na Uczelni przeprowadzane są także badania mające na celu monitorowanie losów 
absolwentów (Zarządzenie nr 13/2013 Rektora SGGW z dnia 01.03.2013 roku w sprawie realizacji 
badania pt. „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów”). Wyniki tych badań są przedstawiane 
w trakcie obrad Senatu, a także na Radach Programowych (kiedyś Radach Wydziału). Ich celem jest 
pozyskanie informacji na temat losów zawodowych absolwentów oraz informacji na temat 
przydatności zdobytej na studiach wiedzy, umiejętności i kompetencji w ich zawodowej karierze. 
Ważne jest również zbadanie opinii absolwentów na temat kompetencji, które z perspektywy 
doświadczenia zawodowego muszą być rozwijane w czasie studiów. 

Pełnomocnik ds. współpracy z gospodarką (obecnie Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem 
Gospodarczym) składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności Dziekanowi (obecnie zaś 
Dyrektorowi Instytutu) i udostępniania je Pełnomocnikowi ds. Jakości kształcenia (obecnie 
Koordynatorowi ds. Jakości Kształcenia). W corocznym raporcie ewaluacji Wydziałowego Systemu 
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia składanym Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości 
kształcenia i publikowanym na stronie Wydziału (https://wsip.sggw.pl/jakosc-ksztalcenia) uwzględnia 
się uwagi z tego sprawozdania. 
 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

SGGW w ramach podnoszenia jakości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
opracowała i wdrożyła Platformę Wspomagającą Zdalną Weryfikację Programów Kształcenia przez 
Pracodawców. Ma ona na celu ułatwienia kontaktu z przedsiębiorcami, którzy mogą dokonywać 
weryfikacji zarówno projektów programów kształcenia oraz innych obowiązujących w danym roku 
akademickim programów kształcenia. 

 

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

Umiędzynarodowienie kształcenia na kierunku Socjologia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki 
SGGW w Warszawie opiera się przede wszystkim na odpowiednio sprofilowanych pod kątem specyfiki 
kierunku zajęciach translatoryjnych, corocznym uwzględnianiu w procesie dydaktycznym zajęć 

https://wsip.sggw.pl/jakosc-ksztalcenia
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z profesorami wizytującymi oraz organizowaniu – również z myślą o studentach – wykładów wybitnych 
profesorów zagranicznych (na przykład w listopadzie 2017 roku w ramach Salonu Socjologicznego 
zorganizowany został wykład prof. Margaret Archer). Ponadto, większość sylabusów na kierunku 
Socjologia wśród literatury uzupełniającej wymienia także literaturę anglojęzyczną, która jest 
omawiana w trakcie zajęć. Studenci mają również możliwość korzystania z anglojęzycznej oferty 
programu Erasmus+ realizowanej przez wykładowców SGGW w Warszawie, zaliczając w ten sposób 
odpowiedniki przedmiotów polskojęzycznych. 

Zgodnie z koncepcją programu studiów na I stopniu kierunku Socjologia układ treści 
programowych ma umożliwiać studentom opanowanie „umiejętności z zakresu analiz zjawisk 
społecznych w języku obcym”. W programie obecny jest, na przykład, moduł do wyboru (moduł 4 - 
Culture, Consumption, Lifestyles), który w całości realizowany jest w języku angielskim. Obejmuje on 
takie przedmioty jak: Consumer Society, New Lifestyles, Sociology of Advertising, Sociology of Fashion 
and Social Customs. 

Ponadto studenci studiów I stopnia – zarówno trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego – 
uczęszczają na 1. roku studiów na kursy językowe do Centrum Nauki Języków Obcych SGGW 
w Warszawie. 

Na II stopniu studenci zaliczają przedmioty o charakterze translatoryjnym (w wymiarze: dwa 
konwersatoria po 30 godzin każde), których zadaniem jest wdrożenie studentów w specyfikę języka 
angielskiego sprofilowanego pod kątem nauk socjologicznych. 

W przyszłości mamy zamiar stworzyć program kształcenia na stopniu licencjackim, który byłby 
w całości realizowany w języku angielskim. Celem jest podniesienie specjalistycznych kompetencji 
studentów oraz przyciągnięcie studentów z innych krajów (również w ramach programu Erasmus+ 
bądź jego przyszłego odpowiednika). 

Uzyskany poziom kompetencji językowych wśród studentów weryfikowany jest poprzez trzy 
różne ścieżki organizacyjne: poprzez egzaminy organizowane przez Centrum Nauki Języków Obcych 
SGGW w Warszawie, poprzez egzaminy organizowane przez zewnętrzne szkoły językowe dla 
studentów starających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ oraz poprzez wewnętrzne 
weryfikowanie uzyskanych efektów uczenia się w ramach wspomnianych zajęć translatoryjnych. 

 Wydział Socjologii i Pedagogiki ma podpisane umowy z 13 uczelniami zagranicznymi:  Sofia 
University (Bułgaria), St. Kliment Ohridski Trakia University (Bułgaria), University of West Bohemia 
(Czechy), Technological Educational Institute of Crete (Grecja), Latvia University of Life Sciences and 
Technology (LLU, Łotwa), Instituto Politecnico de Castelo Branco (Portugalia), Universidade de Tras-os-
Montes e Alto Douro (Portugalia), Universitatea Babeş-Bolyai (Rumunia), Slovak University of 
Agriculture in Nitra (Słowacja), University of Presov (Słowacja), The Catholic University in Ruzomberok 
(Słowacja), Akdeniz University (Turcja), Universita degli Studi della Tuscia (Włochy). 

 Aktywność wyjazdowa studentów kierunku Socjologia utrzymuje się na poziomie średnim. 
Średnia rocznych wyjazdów wśród studentów kierunku Socjologia wynosi 4. Największym 
zainteresowaniem cieszą się dwie uczelnie portugalskie, a szczególnie Universidade de Tras-os-Montes 
e Alto Douro (która na uczelnię docelową została wybrana aż 15 razy ze wszystkich 28 wyjazdów 
odnotowanych w ubiegłych 7 latach). Wzrosty i spadki liczby zainteresowanych wynikają najczęściej ze 
zmiennych warunków geopolitycznych oraz ekonomicznych. Najczęściej wskazywanymi powodami 
nieprzystępowania do naboru na tego typu wyjazdy wymieniane są kwestie niedostatecznej 
znajomości języka oraz trudności ekonomiczne. 

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, poszerzanie oferty kursów oferowanych przez pracowników Wydziału dla studentów 
programu Erasmus+ oraz prace nad stworzeniem w pełni samodzielnego programu dydaktycznego 
w języku angielskim. 

Wydział we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych i Pedagogiki co roku zaprasza 
wykładowców z zagranicznych ośrodków akademickich, jako Visiting Professors (VP). W latach 2017-
2020 tego typu wizyt na kierunku Socjologia było w sumie 7, m. in.  z takich uczelni jak: Université 
Grenoble Alpes (Francja) oraz Prešovská Univerzita v Prešove (Słowacja). Każdy profesor wizytujący 
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realizuje na Wydziale 60 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia te są zajęciami obowiązkowymi i 
najczęściej są realizowane w formie przedmiotów do wyboru. Stwarza to studentom możliwość 
zetknięcia się z aktualną problematyką badawczą w obszarze nauk socjologicznych. 

W latach 2020-2023 program VP jest finansowany ze środków programu POWER 2. W ramach 
tego programu zaplanowane jest zaproszenie 12 profesorów wizytujących z takich krajów jak: Ukraina, 
Słowacja, Turcja, Włochy, Francja. Ponadto Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki wykorzystuje 
również własne środki finansowe w celu zapraszania dodatkowych profesorów wizytujących. Jednym 
z priorytetów wyznaczających strategię w obszarze współpracy międzynarodowej jest regularne 
poszerzanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach programu VP. 

Stan umiędzynarodowienia procesu kształcenia studentów kierunku Socjologia ewaluowany jest 
raz do roku w trakcie omawiania sprawozdania z działalności koordynatora ds. współpracy 
międzynarodowej w gronie władz Instytutu oraz Wydziału. Proces ten jest również corocznie 
ewaluowany w Systemie Oceny Jakości Kształcenia przez Koordynatora ds. Jakości Kształcenia. 
W efekcie formułowane są postulaty o charakterze naukowym oraz programowo-dydaktycznym. 
Zmiany dotyczące programów studiów są realizowane każdego roku w trakcie weryfikacji programów 
i ich dyskutowania w ramach Rad Programowych. Ewentualne wskazania podnoszące ich jakość są 
procedowane w zespołach roboczych, a następnie zatwierdzane przez Radę Programową, Senacką 
Komisję Dydaktyczną oraz na koniec Senat Uczelni. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

Kierunek Socjologia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy 
2020” został zaklasyfikowany na 4. miejscu w Polsce. Najwyższy wskaźnik ze wszystkich obszarów 
objętych oceną uzyskała współpraca międzynarodowa (wskaźnik 100, najwyższy ze wszystkich 
ocenianych jednostek). Wskaźnik „Studenci zagraniczni” został oceniony na 15,3 pkt. 

 

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

SGGW oraz Wydział Socjologii i Pedagogiki oferują studentom - w tym studentom socjologii - 
różnorodne formy wsparcia w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na 
rynek pracy, a także nieustannie weryfikują, rozwijają i udoskonalają oferowane formy wsparcia.  

• dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

W ramach systemu opieki nad studentami organizowane jest spotkanie adaptacyjne dla studentów 
1. roku, w trakcie którego 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 spotkaniu zostaje przedstawiony grupie opiekun roku, którego rolą 
jest służyć pomocą i informacjami studentom w toku całego procesu studiowania. Wszystkie 
informacje dotyczące systemu wsparcia dostępne są na stronach uczelnianych i wydziałowej.  

Jedną z podstawowych form systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się jest możliwość 
indywidualnej organizacji studiów określona w Regulaminie Studiów w SGGW w Warszawie (Załącznik 
do uchwały nr 76-2018/2019 Senatu SGGW z dnia 26.04.2019). Studenci wyróżniający się postępami 
w nauce mogą wnioskować o indywidualny program studiów, który odbywa się pod opieką wybranego 
nauczyciela akademickiego. Studenci z niepełnosprawnością, studentki w ciąży oraz studenci będący 
rodzicami mogą wnioskować o indywidualny plan zajęć, który również realizowany jest pod opieką 
wybranego nauczyciela akademickiego i bezpośrednio nadzorowany przez Prodziekana. 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.  
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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 niepełnosprawnymi 
mogą znaleźć wskazówki przygotowane przez współpracowników Fundacji Instytut Rozwoju 
Regionalnego dotyczące prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością mowy, słuchu, wzroku 
i ruchu. 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 odbywania praktyk, 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 grillowanie i organizację corocznych Ursynaliów). Infrastruktura ta stanowi 
ogromne wsparcie dla studentów nie tylko w procesie uczenia się, ale także rozwoju społecznym. 
 Budynek Wydziału Socjologii i Pedagogiki częściowo dostosowany jest do potrzeb osób 
z dysfunkcją narządów ruchu (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 niepełnosprawne. 
Budynek Biblioteki Głównej SGGW zapewnia dostęp do czytelni studentom z niepełnosprawnością 
ruchową. Ponadto Biblioteka Główna dysponuje specjalistycznym stanowiskiem komputerowym 
dedykowanym osobom niedowidzącym i słabo-widzącym oraz powiększalnikiem stacjonarnym 
i przenośnymi lampami powiększającymi. Wszystkie obiekty kompleksu sportowego SGGW są 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stronie internetowej 
http://niepelnosprawni.sggw.pl/zamieszczane są informacje skierowane do niepełnosprawnych 
studentów SGGW dotyczące różnego rodzaju wsparciach im dedykowanego. 

Studenci mogą korzystać także ze wsparcia psychologicznego w NZOZ SGGW. Pracownicy 
Katedry Pedagogiki Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW oferują studentom profesjonalne 
konsultacje psychologiczne (https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/pomoc 
psychologiczna).  

Studenci SGGW mogą liczyć na szeroką ofertę wsparcia materialnego w ramach środków 
funduszu stypendialnego SGGW, na które składają się środki finansowe przyznane przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na świadczenia dla studentów oraz zwiększenia 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 (Załącznik do Zarządzenia nr 45 Rektora SGGW z dn. 
24.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Dokument ten reguluje przyznawanie stypendium 
socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora za 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, a także zasady przyznawania miejsc w domach 
studenckich. O stypendia mogą ubiegać się także cudzoziemcy studiujący w SGGW, zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie świadczeń. Zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Rektora SGGW z dn. 01.10.2019 

http://niepelnosprawni.sggw.pl/
http://niepelnosprawni.sggw.pl/zamieszczane
https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/pomoc%20psychologiczna
https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/pomoc%20psychologiczna
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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 
niestacjonarni SGGW, 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, trudna szczególnie trudna sytuacja materialna, certyfikat 
z języka polskiego i inne). 

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 złożenia odwołania i ponownego rozpatrzenia wniosku. Informacje o pomocy materialnej 
dla studentów wraz z wykazem i z wzorami dokumentacji, które należy dołączyć do wniosku 
stypendialnego zamieszczone są na stronie Wydziału i stronie SGGW (https://www.sggw.pl/dla-
studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna). Wydziałowa Komisja Stypendialna 
i odwoławcza komisja stypendialna (komisja rektorska) powoływane są na początku każdego roku 
akademickiego na wniosek Rady Studentów skierowanej do Rektora. Skład Komisji stanowią 
pracownicy wydziału oraz studenci wybrani przez Radę Studentów spośród każdego z kierunków 
studiów na wydziale. Decyzje otrzymania stypendiów i zapomóg podejmowane są na zebraniach 
Komisji, przy czym każdorazowo wymagany jest przynajmniej 50% udział studentów. 
 

• zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się   

 
Zgodnie ze statutem SGGW w Warszawie (Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu SGGW 

z dn. 27.05.2019 w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 

w nowej strukturze organizacyjnej uczelni w procesie kształcenia studentów opiekę dydaktyczną 

zapewniają: Dziekan Wydziału sprawuje bieżący nadzór nad procesem kształcenia w ramach kierunków 

studiów, nadzoruje proces rekrutacji, ustala szczegółowe plany zajęć dydaktycznych, zleca zajęcia 

dydaktyczne w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu, prowadzi i sprawuje nadzór nad działaniami 

związanymi z zapewnianiem jakości kształcenia, współuczestniczy w procesie oceny okresowej 

nauczycieli akademickich w ramach wykonywania przez nich obowiązków dydaktycznych, wspiera 

finansowo inicjatywy naukowe i organizacyjne zgłaszane przez Samorząd Studentów i Koła Naukowe. 

Prodziekan 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 przedmiotów lub semestrów, przewodniczy egzaminom 

dyplomowym, komisyjnym, zatwierdza tematy prac dyplomowych i odpowiada za organizację 

indywidualnego trybu studiów. Dyrektor Instytutu oraz Zastępca Dyrektora Instytutu koordynują 

realizację zadań dydaktycznych pracowników instytutu, w porozumieniu z dziekanami. Zastępca 

Dyrektora Instytutu jest zastępcą właściwym do spraw kształcenia. Podmiotem opiniodawczo-

doradczym Dziekana w sprawach związanych z jakością kształcenia, ewaluacją zajęć dydaktycznych, 

formułowaniem rekomendacji w tym zakresie, ewaluacją i doskonaleniem programów dydaktycznych, 

opracowywaniem projektów programów dydaktycznych jest Rada Programowa. Koordynator ds. 

Jakości Kształcenia nadzoruje weryfikację efektów uczenia się i ankiety studenckie.  

Zgodnie z Regulaminem Studiów SGGW w Warszawie Dziekan powołuje dla każdego rocznika 

studiów opiekuna roku, wybierając go spośród nauczycieli akademickich. Jego funkcja polega przede 

wszystkim na ułatwianiu studentom funkcjonowania w środowisku akademickim, wspomaganiu 

w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem studiów, sprawami bytowymi i socjalnymi 

studentów. Każdy student może zgłosić się do opiekuna swojego roku celem uzyskania pomocy 

w zakresie problemów, jakie spotka w procesie kształcenia. 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna
https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna
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Na każdym roku wybierany jest starosta roku, są to osoby zaangażowane w organizację 

przebiegu studiów i życia studenckiego danego rocznika, reprezentujące stanowisko studentów w 

kwestiach wymagających interwencji władz Wydziału (np. kwestie związane z realizacją planu zajęć, 

organizacją sesji). Bardzo ważną formą 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, jakie organizowane jest 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, 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 

studentów. Termin regularnych konsultacji jest określany przez nauczycieli akademickich na początku 

każdego semestru i podawany do publicznej wiadomości. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić 

konsultacje także zdalnie, np. drogą elektroniczną. Dziekan i Prodziekan Wydziału ustalają własne 

godziny konsultacji w indywidualnych sprawach studentów.  

Wsparcie naukowe studenci uzyskują także poprzez możliwość działania w Kołach Naukowych, 

gdzie pod opieką nauczycieli akademickich mogą realizować własne projekty naukowe. W procesie 

kształcenia opiekę dydaktyczną w obszarze swoich zainteresowań naukowych zapewniają nauczyciele 

akademiccy i interesariusze zewnętrzni włączeni w proces kształcenia na kierunku, oferując wsparcie 

w opracowywaniu treści kształcenia, realizując zajęcia dydaktyczne, jak również sprawując opiekę nad 

realizacją prac dyplomowych i prac badawczo-rozwojowych. Wsparciem w procesie uczenia się są 

także szkolenia, warsztaty i wykłady otwarte organizowane przez różne podmioty działające na uczelni: 

Biuro Karier, koła naukowe, organizacje studenckie. 

 

• formy wsparcia:  

a. krajowej i międzynarodowej mobilności studentów  

 

SGGW i Wydział Socjologii i Pedagogiki dążą do zapewnienia jak najszerszej oferty mobilności 

studentów oraz wspierają ich działania w korzystaniu z ofert mobilności poza Uczelnią. 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. Uczelnia 

współpracuje łącznie z ok. 200 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. 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 
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studentów i kadry z zagranicy”. Program "Welcome to Poland" jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji 

w przyjmowaniu osób z zagranicy "Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określony we 

wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.  

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  

  
Działalność naukowa studentów 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 naukowo -
dydaktycznych Instytutu. Na studiach I stopnia realizowany jest przedmiot Projekt badawczy, w ramach 
którego studenci realizują swoje projekty naukowe w zespołach badawczych według formuły “od 
pomysłu do raportu z badań”. W ten sposób każdego roku w semestrze zimowym realizowanych jest 
kilkanaście projektów badawczych. Wszyscy studenci trzeciego roku rozwijają swoje zainteresowania 
naukowe i umiejętności badawcze w formie zespołowo realizowanych projektów, nadzorowanych 
przez prowadzących zajęcia z tego przedmiotu. Wyniki tych badań są popularyzowane (np. 
http://wmalymkinie.pl/aktualnosci/artykuly/12-exclusive/101-kina-studyjne). Na studiach II stopnia 
analogiczne funkcje pełni przedmiot Badania ewaluacyjne, w ramach którego swoje zespołowe 
ewaluacyjne projekty badawcze realizują studenci pierwszego roku. 

Studenci ocenianego kierunku wspierani są w prowadzeniu działalności naukowej w zakresie 
indywidualnych zainteresowań badawczych możliwością zaproponowania własnego tematu pracy 
dyplomowej, pod warunkiem zgodności z kierunkiem kształcenia i spełnienia przesłanek pracy 
dyplomowej licencjackiej lub magisterskiej. Realizacja pracy dyplomowej jest wspierana merytorycznie 
przez promotora. Należy podkreślić, że prace dyplomowe realizowane na ocenianym kierunku mogą 
być publikacją. Jest to zgodne z wytycznymi zawartymi w Załączniku do Zarządzenia Nr 34 Rektora 
SGGW w Warszawie z dn. 1.06.2016 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.  

Studenci na bieżąco otrzymują informacje na temat pozauczelnianych konkursów 
stypendialnych, o konkursach, np. prac magisterskich, recenzji, esejów i innych tekstów naukowych. 
Informacje te przesyłane są z Biura Spraw Studenckich do opiekunów kół naukowych i wszystkich 
pracowników, są także wywieszane w budynku wydziału.   

Studenci posiadają dostęp do Biblioteki SGGW, w której na bieżąco uzupełniane są zasoby 
z zakresu socjologii (pełnomocnik 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 aktywności naukowej. 

Większość projektów naukowych realizowanych w kołach naukowych prezentowana jest na 
dorocznym Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW lub innych konferencjach. Przykłady projektów 

http://wmalymkinie.pl/aktualnosci/artykuly/12-exclusive/101-kina-studyjne
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realizowanych w ostatnich latach to: Przepis na idealnego partnera w komediach romantycznych; 
Mechanizmy perswazyjne w zapowiedziach filmowych – analiza multimodalna; Przekładalność narracji 
filmowej na realne doświadczenia jednostek w relacjach intymnych; Internet w służbie partycypacji – 
przykład warszawskiego budżetu obywatelskiego; Kierunki zamawiane – analiza programu – celem 
projektu jest całościowe przenalizowanie programu Kierunków Zamawianych w wymiarze 
instytucjonalnym, społecznym i edukacyjnym; Koła naukowe na uczelniach – analiza organizacji pod 
kątem budowania kapitału tranzycyjnego absolwentów – celem projektu jest eksploracja roli kół 
naukowych na uczelniach; Rynek pracy socjologia – analiza zarobków i rynku pracy dla socjologów; 
Kobyłka jako miasto-ogród (desk research, etnografia wizualna); Zjawisko minimalizmu; Szkolnictwo 
wyższe a media społecznościowe, czyli jak uczelnie radzą sobie na Facebooku?; Snapchat jako nowe 
narzędzie marketingu i możliwości jego zastosowania; Krótko, zwięźle i niekoniecznie na temat, czyli 
porównanie możliwości komunikacyjnych Twittera i telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta 
Warszawy w 2018 r.; Działanie społeczeństwa obywatelskiego w mieście Kobyłka; Analiza dyskursu 
przywódców politycznych na temat ekologii. 

Studenci socjologii systematycznie uczestniczą w konferencjach naukowych, na których 
prezentują wyniki swoich badań, zarówno w SGGW, jak i w innych ośrodkach (m.in. wystąpienia: GMO 
in society, Współczesne aspekty inżynierii produkcji, WIP SGGW, SGGW, 6.06.2018; Kierunki 
zamawiane – program w liczbach, Przedsiębiorczość w nauce i praktyce. Zarządzanie – rynek – żywność 
– usługi, KNP Profit, SGGW, 27.09.2018). Uczestniczą także w organizacji wydziałowych konferencji 
naukowych i przedstawiają na nich postery lub referaty (m.in.: Dziecko w kulturze europejskiej, Znane 
i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku  – trzy edycje, konferencja 
pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, TVP Warszawa, Krajowego Instytutu Gospodarki 
Senioralnej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, "Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej 
narodu" w 2018 r. pod patronatem Prezydenta RP) oraz są aktywnymi uczestnikami w cyklicznych 
spotkaniach Salonu Socjologicznego. 

Studenci motywowani i zachęcani są przez swoich promotorów do publikowania swoich prac. 
W ostatnich latach na Wydziale wydane zostały dwie recenzowane monografie, w których zebrano 
prace studentów, w tym 12 prac autorstwa studentów socjologii SGGW: Doświadczanie społeczeństwa 
– muzyka, obraz, media, red. A. Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, ss. 235; Co nas 
wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności (red. A. Kampka, K. Masłowska, A. Pawłowska), 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018, ss. 284.  

 
c. we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji  

Studenci socjologii korzystają z oferty Biura Karier SGGW, które prowadzi m.in. serwis 
internetowy, w którym pracodawca może zamieścić ofertę pracy, stażu, praktyki czy pracy dorywczej, 
a student i absolwent – życiorys. Biuro Karier. Co roku na kampusie 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 pełnomocnika/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 absolwenci 
oraz organizowanie warsztatów i szkoleń, służących rozwijaniu wybranych kompetencji, jak np. 
warsztaty dla studentów socjologii we współpracy z firmą KPMG na temat prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.  

Szansą na rozwijanie kompetencji zawodowych jest możliwość angażowania studentów 
w działania Pracowni Badań Fokusowych i korzystania ze sprzętu do prowadzenia zogniskowanych 
wywiadów grupowych. Przez kilka lat realizowany był program staż rekomendowany (projekt zakłada 
rekomendowanie przez pracowników wydziału studentów na staże na stanowiskach wymagających 
określonych kompetencji, które wielokrotnie skutkują podjęciem pracy przez studenta).  

Regularne kontakty z pracodawcami i włączanie ich w proces przygotowania i ewaluacji 
programu studiów dowodzą, że kompetencje z zakresu dyscypliny (tzw. twarde) oceniane są dobrze, 
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niemniej pracodawcy sugerują pracę nad tzw. kompetencjami miękkimi: praca w zespole, praca 
w ograniczonym czasie, zarządzanie czasem, efektywność planowania, wielozadaniowość oraz takimi 
cechami jak zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, orientacja na sukces zadania.  

Okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń są spotkania, wśród których można wymienić m.in. 
ogólnopolską konferencję Zawód socjolog - perspektywy, szanse, ograniczenia (maj 2015), z udziałem 
przedstawicieli kluczowych dla wydziału pracodawców; cykl spotkań z Trzecim Sektorem, udział 
studentów w projekcie badawczym pt.: „Aktywizacja Młodych”. Projekt realizowany jest przez firmę 
KPMG w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, współorganizacja (razem 
z Kliniką PsychoMedic.pl) konferencji Zarządzanie stresem; współpraca z Gminą Tuczna (konsorcjum, 
realizacja projektów nt. aktywizacji środowiska lokalnego i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania 
funduszy europejskich; cykl spotkań pt. Socjolog wśród nauk o życiu, w czasie których absolwenci 
socjologii SGGW poruszają różnorodne zagadnienia związane z rynkiem pracy (m.in. autoprezentacja, 
wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji zawodowej, motywacja i organizacja czasu) 
oraz dzielą się własnymi doświadczeniami zawodowymi. Spotkania są organizowane i promowane przy 
współudziale studentów specjalności komunikacja społeczna. 

Systematycznie monitorowane są losy absolwentów (zgodnie z procedurą SGGW i systemem 
ELA), a wyniki badania potwierdzają, że absolwenci socjologii SGGW w zdecydowanej większości 
znajdują zatrudnienie zgodne ze swoimi oczekiwaniami. Monitorowanie losów absolwentów 
prowadzone jest zgodnie z procedurą uczelnianą: po 1. semestrze,  po uzyskaniu przez studenta 
absolutorium i po 3 oraz 5 latach od ukończenia studiów. Dodatkowo na Wydziale corocznie 
realizowane jest wewnątrzwydziałowe, ilościowe badanie wśród studentów, którzy w danym roku 
kalendarzowym 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 (halowa oraz 
Futsal), piłka ręczna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn (oraz siatkówka plażowa), pływanie, snowboard, 
szachy, taekwon-do 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. 

 

• system motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 

naukowej oraz sposobów 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 
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świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW (Załącznik do Zarządzenia nr 45 Rektora SGGW z dn. 
24.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW 
w Warszawie). 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. 
Zdobyte punkty za poszczególne aktywności członków Koła służą również do ustalenia rankingu Kół 
naukowych SGGW, co wpływa na wysokość dofinansowania ich działalności z puli środków rektorskich. 
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 dyplomem uznania od Rektora, przyznawanym na wniosek Dziekana, który może otrzymać 
absolwent spełniający łącznie następujące warunki: uzyskał średnią ocenę za studia nie niższą niż 4,75 
oraz oceny bardzo dobre z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego; wyróżniał się w trakcie 
studiów szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi lub aktywnością na rzecz 
środowiska akademickiego oraz postępował zgodnie z regulaminem i przepisami obowiązującymi 
w SGGW (Regulamin studiów, Rozdział XIII, par. 38). Od 2016 roku przyznawane są również Dyplomy 
Uznania Dziekana studentom działającym na rzecz rozwoju Wydziału. 
 

• sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

 
Informacje o wszelkich systemach wsparcia studentów w zakresie materialnym, działalności 

naukowej, praktyk studenckich, mobilności zagranicznej, aktywności sportowej, artystycznej, 
przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologicznej i innych 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.  
 

• 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 sprawy 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 w odniesieniu do każdego 

prowadzącego w systemie eHMS, znajduje się także miejsce na komentarze i uwagi. Mają one czasem 

charakter skarg i wniosków, które są rozpatrywane przez Władze Wydziału i Instytutu.  
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W przypadkach rażącego przekroczenia norm etycznych lub moralnych przez studenta  

zgłoszone sprawy są kierowane rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów (Statut SGGW, Dział VI, 

Rozdział 3). Rozstrzyganiem konkretnych spraw spornych zajmuje się Komisja dyscyplinarna ds. 

studentów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów. Rozstrzyganiem spraw dotyczących 

przewinień dyscyplinarnych nauczycieli akademickich zajmuje się Uczelniana komisja dyscyplinarna 

oraz rzecznik dyscyplinarny (zgodnie ze Statutem SGGW, Dział VIII, Rozdz. 4). O wszystkich możliwych 

formach zgłaszania wniosków lub skarg studenci są informowani na spotkaniu odbywającym się na 

początku 1. 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. 

 

• zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacje 

kadry wspierającej proces kształcenia  

 

Studenci Wydziału, w tym kierunku Socjologia, 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). W dziekanacie zatrudnione są dwie 
osoby. Wszelkie informacje kontaktowe (godziny pracy, numery telefonów, adresy mailowe) dostępne 
są na stronie internetowej. Głównym narzędziem elektronicznym służącym do obsługi administracyjnej 
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). 
 

• działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom   

W ramach programu studiów 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 RR.  

Pracownicy dydaktyczni SGGW są zapoznawani z procedurami postępowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, wynikających np. agresywnego zachowania się studentów, obecności na zajęciach 
osób pod wpływem środków odurzających itp. Zasady zachowywania się na terenie Kampusu SGGW 
określa „Wewnętrzny Regulamin Porządkowy Kampusu SGGW w Warszawie". 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 

https://szkolenia.sggw.pl/
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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 był 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 Wydziału Socjologii i Pedagogiki 
oferują studentom SGGW profesjonalne konsultacje psychologiczne (https://www.sggw.pl/dla-
studentow/informacje-organizacyjne/pomoc-psychologiczna). 

W celu zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w Instytucie powołany jest 
koordynator ds. równego traktowania oraz pięcioosobowa komisja ds. równego traktowania. 
W zakresie kompetencji koordynatora jest koordynowanie aktywności zorientowanych na 
podnoszenie świadomości z zakresu równego traktowania wśród pracowników i studentów 
i 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, wdrożenia standardu 
antydyskryminacyjnego na Wydziale, wdrożenia procedury zgłaszania i reagowania na przypadki 
dyskryminacji i mobbingu, a także monitoring i ewaluacja działań antydyskryminacyjnych. Od 2019/20 
roku do ankiety studenckiej oceny zajęć przeprowadzanej na całej uczelni włączone zostały także 
pytania dotyczące równego traktowania w procesie kształcenia.  
 

• współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi  

Na Wydziale funkcjonuje Samorząd Studentów zrzeszający studentów – przedstawicieli 
obydwu kierunków prowadzonych na wydziale. 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.  

• sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz 

motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także 

udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów 

Monitorowanie systemu wsparcia i motywowania studentów odbywa się na poziomie 
wydziałowym oraz ogólnouczelnianym. Dzięki współpracy z wydziałowym organem samorządu 
studentów pozyskiwane są informacje m.in. o procesie kształcenia, sposobie prowadzenia zajęć oraz 
zbierane są sugestie dotyczące zmian w tym procesie. Systematycznie prowadzone są badania jakości 
kształcenia (szczegółowe procedury omawia WPJK i raporty pełnomocnika). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

Studenci Wydziału wykazują aktywność organizacyjną nie tylko na rzecz Wydziału, ale w ramach całej 
Uczelni, piastując ważne funkcje w istotnych gremiach, np. pełniąc funkcję Przewodniczącej 
Uczelnianego Samorządu Studenckiego (w poprzedniej kadencji) czy będąc członkiem Senatu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obecna kadencja).  

 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/pomoc-psychologiczna
https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/pomoc-psychologiczna
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

• zakresu, sposobów 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 

Informacje na temat działalności dydaktycznej WSiP, zamieszczone są na stronie głównej Uczelni 
(https://www.sggw.pl/, zakładka Dydaktyka – Kierunki studiów, odpowiednio podstrona Pedagogika 
i Socjologia, dla każdego z kierunków) oraz na stronie Wydziału (http://wsip.sggw.pl,  zakładka – 
Student). Informacje dotyczące zasad i procesu rekrutacji na studia oraz nt. pomocy materialnej 
i zakwaterowania w domach studenckich znajdują się na stronie Uczelni (zakładka - Dla studentów - 
Informacje formalno-prawne) oraz odpowiednio na stronie Wydziału (zakładka Student, podstrona – 
Informacje ogólne).  

Informacje dla kandydatów nt. Wydziału Socjologii i Pedagogiki są również opublikowane 
w Informatorze dla kandydatów na studia – SUKCES Z NATURY!!!, który wydawany jest corocznie przez 
Uczelnię. Informator jest dostępny w formie elektronicznej (https://www.sggw.pl/dla-
kandydatow/rekrutacja/informator) 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 na WS iP, przedmiotach 
rekrutacyjnych, trybie studiów, limitach przyjęć, opisuje również charakterystykę i program studiów 
dla poszczególnych kierunków.  

Wszystkie szczegółowe informacje obejmujące swoim zakresem zasady i proces rekrutacji na 
studia w tym: system obsługi kandydatów (w którym aktualizowane są informacje na temat przyjęcia 
kandydatów na studia), kalendarium, wymagane dokumenty, zagranicznych świadectw, skierowań na 
badania lekarskie a także nt. rekrutacji dla cudzoziemców oraz nt. pomocy materialnej 
i zakwaterowania w domach studenckich opublikowane są na stronie Uczelni 
(https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja) oraz na stronie wydziałowej WSIP w zakładce 
Kandydat (https://wsip.sggw.pl/).  

Ważnym obszarem działań informacyjno-promocyjnych jest udział przedstawicieli kadry 
dydaktycznej, samorządu oraz bezpośrednio zaangażowanych grup studentów w ramach większych 
wydarzeń organizowanych przez Uczelnię, jak Dni Otwarte SGGW i Dni SGGW, oraz wydarzeń 
kierowanych dla maturzystów i osób zainteresowanych studiowaniem, jak Targi Edukacyjne. 
W ostatnich latach byliśmy obecni ze stoiskiem Wydziału i aktywnościami promocyjnymi na takich 
cyklicznych (corocznych) wydarzeniach, jak: Dni Otwarte SGGW, Salon Edukacyjny „Perspektywy”, 
Festiwal Nauki. Ważnym uzupełnieniem tych działań z zakresu promocji Wydziału są organizowane 
wydarzenia w ramach Salonu Socjologicznego. Istotnym wydarzeniem dedykowanym maturzystom są 
Dni Otwarte SGGW. Podczas wydarzenia Pełnomocnik ds. Promocji, wraz z zaangażowanymi grupami 
studentów, dokonuje prezentacji Wydziału i poszczególnych kierunków studiów. Dni Otwarte SGGW 
oraz Festiwal Nauki są głównymi ramami organizacyjnymi, w których prowadzona jest współpraca ze 
szkołami średnimi. Poza tymi mającymi już długoletnią tradycję formami współpracy pracownicy 
Wydziału otwarci są na różnorodne indywidualne formy współpracy nie tylko ze szkołami średnimi, ale 
również ze szkołami niższych szczebli. 

Na stronie internetowej Wydziału udostępniane są informacje o dyżurach pracowników 
badawczo-dydaktycznych, programy studiów, rozkłady zajęć, sylabusy przedmiotów, wewnętrzne akty 
prawne dotyczące jakości kształcenia, zasad dyplomowania, informacje na temat pomocy materialnej 
i organizacji studenckich.  

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. Jakość obsługi jest monitorowana w ramach cyklicznych,  anonimowych 
badań ankietowanych realizowanych wśród studentów. Informacje w interfejsie studenckim e-HMS 
podzielone są na zakładki, w których studenci mogą znaleźć takie informacje jak: ankiety studenckie, 
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ogłoszenia bieżące i informacje dodatkowe (w których znajdują się m.in. dane adresowe 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 dziekańskich czy ocenach z poszczególnych 
egzaminów i zaliczeń, a także numery grup, wg których studenci dzieleni są na poszczególne ćwiczenia 
i informacje o praktykach, pracach dyplomowych i materiałach dydaktycznych), ponadto 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. Informacje 
godzin konsultacji pracowników dostępne są na drzwiach pokoi pracowników oraz są przekazywane 
bezpośrednio przez nauczycieli akademickich podczas pierwszych zajęć (wykłady,  ćwiczenia, 
seminaria).  

Informacje dotyczące studiów i realizowanych przedmiotów oraz godzin konsultacji 
pracowników naukowo-dydaktycznych dostępne są także na tablicach informacyjnych Wydziału lub 
Katedr, są też przekazywane bezpośrednio przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za 
przedmiot/moduł podczas pierwszych zajęć. Od października 2020 roku wprowadzona została nowa 
platforma do kontaktu studentów z wykładowcami - MS Teams, gdzie również publikowane są 
szczegółowe informacje dot. m.in. zaliczeń i literatury przedmiotu.   

Ponadto, realizowane są bieżące działania informacyjne związane z funkcjonowaniem Wydziału, 
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 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 
23.12.2020 liczba wejść na profil Wydziału na Facebooku wynosiła 871 oraz 911 obserwatorów. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom komunikacyjnym studentów, założona została dla nich dedykowana 
grupa na Facebooku. Obecnie jest tam zapisanych 115 członków. Prowadzony jest również profil 
Wydziału na Instagramie, który obecnie obserwuje 312 osób. W ciągu ostatniego roku 2020 
publikowane na wydziałowym profilu na Facebooku materiały dotarły do ponad 15 tys. osób. 

 

• sposoby, częstotliwość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie 
różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących 
w tym zakresie 

Podstawowymi narzędziami do komunikacji ze studentami 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 publicznego dostępu informacji o Wydziale pełnią 

koordynatorzy (poprzednio pełnomocnicy), w tym koordynator ds. jakości kształcenia, koordynator ds. 

praktyk studenckich, koordynator ds. monitorowania losów absolwentów, koordynator ds. współpracy 

międzynarodowej, koordynator ds. kontaktów ze szkołami średnimi. Każdy z koordynatorów aktywnie 

prowadzi działania w swoim obszarze, które są na bieżąco monitorowane i podlegają ocenie oraz 

ewaluacji. Istotnym elementem oceny jakości prowadzonych działań są coroczne podsumowania z 

prowadzonej działalności. Koordynatorzy składają sprawozdania z aktywności i przekazują wcześniej 

Dziekanowi, obecnie zgodnie z obszarem nadzorowania Dziekanowi lub Dyrektorowi Instytutu. 

Sprawozdania koordynatorów podlegających Dziekanowi prezentowane są na zebraniach Rady 

Programowej zgodnie z Harmonogramem stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia na 

WSiP (wcześniej Kalendarzem jakości kształcenia na Wydziale).  Sprawozdania te uwzględniane są w 

corocznej ewaluacji wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.  
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Publiczny dostęp do informacji zapewniony jest przez aktywność Wydziału w różnego rodzaju 

wydarzeniach popularyzujących uczelnię, jak i realizowane działania naukowe. Przedstawiciele Władz 

Wydziału, pracowników badawczo-dydaktycznych, samorządu studenckiego oraz studenci biorą udział 

m.in. w Dniach Otwartych SGGW, Dniach SGGW, Targach edukacyjnych (jak Salon Maturzystów), 

Festiwal Nauki czy organizowanych przez Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki cyklu spotkań – 

„Salon Socjologiczny”. Wszystkie te wydarzenia są okazją do przybliżenia charakteru studiów na 

Wydziale oraz poinformowanie o ofercie edukacyjnej Wydziału. Dzięki bezpośredniemu charakterowi 

spotkań, ocena informacji przez interesariuszy następuje w sposób bezpośredni, a wszelkie istotne 

uwagi notowane są przez osoby biorące udział w wydarzeniu. 

Ważnym obszarem bezpośrednich kontaktów z interesariuszami jest obecność Wydziału 

w mediach społecznościowych, których charakter zapewnia bezpośrednią komunikację poprzez 

wiadomości prywatne, polubienia czy komentarze pod publikowanymi przez Wydział materiałami.  

Kilka razy w roku organizowane są spotkania Władz Rektorskich i pracowników Biura Promocji 

z pełnomocnikami ds. promocji, gdzie dyskutowane są sposoby skutecznego upubliczniania oferty 

dydaktycznej Wydziału, skutecznego pozyskiwania kandydatów na studia. Podczas tych spotkań 

pełnomocnicy dzielą się doświadczeniem, udzielają sobie porad, wskazówek, podejmują starania nad 

ulepszeniem prowadzonej działalności promocyjnej Wydziałów.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku, dzięki działaniom koordynowanym 
przez Uczelnię, strony internetowe WSiP i INSiP zyskają nową szatę graficzną i nowe funkcjonalności. 

 

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

• 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 Radą Programową na kierunku socjologia (wcześniej z Radą Wydziału). 

Od roku akad. 2019/20 kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji 
i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku Socjologia jest następujący: Dziekan Wydziału sprawuje 
nadzór nad działaniami związanymi z zapewnianiem jakości kształcenia, współuczestniczy w procesie 
oceny okresowej nauczycieli akademickich w ramach wykonywania przez nich obowiązków 
dydaktycznych. 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 (wcześniej Komisję Dydaktyczną). 
Na podstawie analizy proponowane są zmiany w programie studiów i sylabusach. Wcześniej zmiany te 
przyjmowała komisja dydaktyczna i Rada Wydziału – a aktualnie Senat SGGW. Do obowiązków 
Koordynatora ds. jakości kształcenia należy także nadzór nad działaniami zespołu roboczego ds. jakości 
kształcenia związanymi z wprowadzanymi zmianami w wydziałowym systemie służącym zapewnianiu 
i doskonaleniu jakości kształcenia. Ponadto sprawuje on nadzór nad harmonogramem zapewniania 
i doskonalenia jakości kształcenia, w tym nad sprawozdawczością poszczególnych koordynatorów.  

W roku akad. 2019/20 Rada Programowa prowadziła nadzór nad opracowaniem zmian 
w Wydziałowym Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, przygotowywaniem raportu 
z oceny zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale oraz wskazywaniem sugestii 
dotyczących działań naprawczych. W zakresie kompetencji Koordynatora ds. jakości kształcenia jest 
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przygotowywanie raportu dotyczącego weryfikacji efektów uczenia się dokonywanych w formie 
elektronicznej przez nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku socjologia.  Elementy 
Wydziałowego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia tworzą spójną strukturę, 
wpisując się w system ogólnouczelniany. Obejmują wszystkie kluczowe obszary związane z szeroko 
pojętym procesem kształcenia, umożliwiając jego monitorowanie i doskonalenie. W roku akad. 
2020/21 podjęto działania zmierzające do opracowania nowych procedur, instrukcji i formularzy, które 
dostosowane będą do zmian prawnych wynikających z wdrożenia Ustawy 2.0 oraz zmian 
strukturalnych, które nastąpiły na Uczelni. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z procesu 
wdrażania, monitorowania i doskonalenia systemu jakości kształcenia, należy kontynuować działania 
mające na celu upowszechnianie wśród beneficjentów (zwłaszcza studentów i pracodawców) wiedzy 
o zasadach działania tego systemu i przekonywania ich do zasadności aktywnego korzystania 
z narzędzi, których ten system dostarcza. 

 

• zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

Zasady projektowania nowych programów studiów realizowanych od roku akad. 2019/2020 
reguluje Uchwała nr 67-2018/2019 Senatu SGGW z dn. 25.03.2019 w sprawie wytycznych tworzenia 
i zmiany programów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020. 

Zaopiniowane przez Radę Programową dla kierunku, Samorząd Studentów oraz Dziekana 
i Prodziekana propozycje programu 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 
dziedziny, w której kształceni są studenci kierunku socjologia, uwag zgłaszanych przez interesariuszy 
zewnętrznych, studentów, absolwentów i pracowników INSiP. Propozycje zmian w programach 
studiów składane są do Prodziekana, który przekazuje je do Dziekana, będącego przewodniczącym 
Rady Programowej. Rada Programowa opiniuje proponowane zmiany. Proponowane zmiany 
opiniowane są przez przedstawicieli otoczenia gospodarczego (obecnie przedstawiciele 
współpracujących z Jednostką podmiotów gospodarczych są członkami Rad Programowych dla 
każdego kierunku). 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, zmiana punktacji ECTS danych zajęć. 

Aktualnie trwają prace w Senackiej Komisji Dydaktycznej nad wprowadzeniem zmian do Uchwały 
nr 67-2018/19, stosownie do zgłaszanych przez Dziekanów uwag dotyczących zasad projektowania, 
dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów na podstawie przeprowadzonego monitoringu 
po roku od wprowadzenia nowych zasad. 

 

• sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na 
ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach 

Kształcenie na kierunku Socjologia jest monitorowane zgodnie z Wydziałowym Systemem 
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w każdym roku akademickim. System ten tworzą 
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. 

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 
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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. Prowadzący zajęcia mogą zapoznać się z wynikami ankiet 
studenckich, logując się za pomocą indywidualnego loginu i hasła na stronę 
https://wynikiankiet.sggw.pl. 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 
danego pracownika.  

Istotnym źródłem informacji w tym obszarze są systematycznie realizowane badania jakości 
kształcenia przeprowadzane w każdym roku akademickim, poczynając od 2016 roku przez 
Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia (obecnie Koordynatora ds. jakości kształcenia). Badania 
te prowadzone są we współpracy ze studentami – są oni autorami pytań, a także współtworzą raporty 
z tych badań w ramach zajęć (Projekt badawczy, Badania ewaluacyjne, Tworzenie raportów 
i rekomendacji). Dotychczas zrealizowano następujące badania:  

− Jakość kształcenia na WNS SGGW 2016/17. Raport z badania opinii studentów – badania ilościowe 
(sondaż), całościowe na celowo dobranej próbie studentów 3. roku studiów I stopnia i 2. roku 
studiów II stopnia na kierunku oraz badania fokusowe.  

− Jakość kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych SGGW 2017/18 - badania realizowane przez 
5 zespołów z zastosowaniem strategii badań ilościowych i jakościowych. Dla kierunku socjologia 
opracowano dwa raporty: Jakość kształcenia na kierunku socjologia, Potencjał dydaktyczny na 
kierunku socjologia.  

− Badanie jakości kształcenia na WNS SGGW 2018/19 - analiza jakościowa dotycząca kwestii procesu 
kształcenia, wymiaru technicznego, formalnego i pozaformalnego zajęć, współpracy 
z wykładowcami i oceny funkcjonowania Wydziału.  

− Ewaluacja jakości kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki 2019/20 - powstało 6 zespołowo 
przygotowanych przez studentów raportów ewaluacyjnych. 

 
W lipcu 2020 przeprowadzona została na także na poziomie ogólnouczelnianym Ankieta studencka 
dotycząca zdalnego nauczania, a w październiku 2020 przeprowadzono Ogólnouczelniane badanie 
badania 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. Badanie to przeprowadzane jest zgodnie z Zarządzeniem 
13/2013 roku Rektora SGGW z dn. 01.03.2013 w sprawie realizacji badania „Monitorowanie Losów 
Zawodowych Absolwentów” oraz na przesyłanie materiałów informacyjnych SGGW drogą 
elektroniczną. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane są do doskonalenia programów studiów 
oraz procesu kształcenia.  

W procesie monitorowania wykorzystuje się opinie nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli 
samorządu studenckiego, opinie pracodawców na temat wiedzy, umiejętności i postaw absolwentów 
uzyskanych w ramach danego programu studiów, opinie absolwentów o przydatności nabytej wiedzy, 
umiejętnościach zawodowych oraz kompetencjach, a także o ewentualnych brakach w obszarze 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (ankieta procesu studiowania), wnioski z hospitacji 
zajęć oraz informacje z ankiet studenckich wypełnianych w systemie HMS. 
 

• sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 
z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności 
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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 
kształcenia/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 przygotowywany jest po każdym semestrze 
raport z weryfikacji efektów kształcenia dla kierunku. Wyniki raportu, wnioski i rekomendacje są 
opiniowane przez Radę Programową (wcześniej Komisje dydaktyczną dla kierunku) i są podstawą 
formułowanych wskazań do działań prowadzących do doskonalenia programu studiów przez Radę 
Programową. 

Osiągane przez studentów efekty kształcenia/uczenia się przypisane do poszczególnych 
przedmiotów są weryfikowane na bieżąco poprzez realizację różnego rodzaju prac etapowych. Formą 
weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia/uczenia się na poszczególnych 
stopniach kształcenia jest odpowiednio praca dyplomowa (licencjacka/magisterska) oraz egzamin 
dyplomowy. Końcową formą sprawdzenia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia/uczenia się jest 
ustny egzamin dyplomowy składany przed komisją egzaminacyjną w skład której wchodzi co najmniej 
trzech członków. Zwiększenie osiągalności efektów kształcenia/uczenia się jest zapewniane przez 
udział studentów w pracach badawczych oraz w działalności studenckich kół naukowych. Studenci są 
również współautorami publikacji i uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.  
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 WSZJK. 

 

• zakres, formy udziału i wpływ 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 z danego przedmiotu 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 socjologii, poszukiwanych 
i oczekiwanych przez pracodawców kompetencji oraz ofert pracy dla socjologów. 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. 
 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10:  

Polityka jakości kształcenia i funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia obecnie są w procesie zmian. Dotychczas obowiązujące regulacje 
stosowane na podstawie Uchwały nr 1 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia 
Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  utraciły moc. Obecnie 
obowiązuje w tym zakresie Uchwała nr 67 – 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie z dnia 27.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania 
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i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
wprowadzono System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
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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 
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Mocne strony 

• Dynamicznie rozwijająca się kadra 
badawczo-dydaktyczna w ramach 
zróżnicowanych subdyscyplin 
socjologii. 

• Modułowy system kształcenia 
studentów, dopasowany do potrzeb 
rynku pracy oraz indywidualnych 
zainteresowań studentów. 

• Akredytacja do wystawiania 
certyfikatów SPSS Technology Expert 
dla studentów z komputerowej 
analizy danych ilościowych - 
Predictive Solutions. 

• Wdrożenie wewnętrznego systemu 
zapewnienia i doskonalenia jakości 
kształcenia opartego na systemie 
jakości kształcenia SGGW.  

• Kampus dobrze przygotowany dla 
studentów od strony socjalnej (na 
terenie kampusu dostęp do 
akademików, sklepów, apteki, 
punktów gastronomicznych, 
przedszkola oraz punktów usług 
kserograficznych). 

• Uzyskanie uprawnień do 
doktoryzowania. 

Słabe strony 

• Słaba rozpoznawalność socjologii wśród 

kierunków kształcenia na SGGW 

(wizerunek uczelni kojarzonej przede 

wszystkim z naukami przyrodniczymi). 

• Prawne, organizacyjne i finansowe 

ograniczenia utrudniające nawiązanie 

trwałej współpracy z praktykami 

w zakresie dydaktyki. 

• Zbyt niskie środki finansowe na remonty 

i utrzymanie bazy naukowo- 

dydaktycznej na najwyższym poziomie. 

• Znaczne obciążenie kadry naukowo- 

dydaktycznej innymi obowiązkami, 

zwłaszcza wynikającymi z rozrostu 

biurokracji. 

• Niedobór liczbowy kadry 

administracyjnej dziekanatu. 
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Szanse  

• Wysoki poziom kandydatów na 

studia - 3. miejsce pod względem 

wyników egzaminu maturalnego w 

Uczelni. 

• 4. miejsce w Polsce wśród kierunków 

socjologicznych w rankingu 

„Perspektywy 2020” 

• Potencjał do rozwijania e-learningu 

• Intensyfikacja działań w obszarze 

popularyzacji nauki (Salon 

Socjologiczny, udział pracowników 

w Festiwalu Nauki, Dni Otwarte 

SGGW). 

Zagrożenia 

• Brak rekrutacji na studia niestacjonarne 

• Ciągłe zmiany legislacyjne w szkolnictwie 

wyższym. 

• Szybko zmieniające się uwarunkowania 

gospodarcze wymagające ciągłego 

dostosowywania programów i treści 

przedmiotów do nowych potrzeb.  

• Niezadowalający poziom finansowania 

budżetowego w stosunku do potrzeb 

naukowo-badawczych i dydaktycznych.  

• Wysokie ryzyko zakażenia Covid – 19 

zarówno wykładowców, jak i studentów. 
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