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1 KALENDARZ JAKOŚCI 

 

7.1  Cele operacyjne na rok akademicki  2014/2015 

Lp. Cel Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji Sposób 

weryfikacji 

1 Promowanie wśród społeczności 

Wydziału oraz zewnętrznych 

współpracowników kultury 

jakości   kształcenia i 

projakościowych postaw 

Dziekan, 

Prodziekani, 

Kierownicy katedr, 

Pełnomocnik ds. 

jakości kształcenia 

rok akademicki 

2014/2015 

Przekazywanie 

informacji,  

dyskusje i wymiana 

wiedzy na 

spotkaniach i 

zebraniach  

2 Systematyczne wdrażanie i 

monitoring  wewnątrz 

wydziałowych procedur jakości 

kształcenia 

Prodziekani, 

Kierownicy Katedr, 

Pełnomocnik ds. 

jakości kształcenia 

rok akademicki 

2014/2015 

Przekazywanie 

informacji,  

dyskusje i wymiana 

wiedzy na 

zebraniach 

zakładów, 

zebraniach katedr 

oraz RW 

3 Wewnątrz wydziałowa ewaluacja 

systemu jakości kształcenia 

(ewaluacja typu on-going 

skoncentrowana na procesach 

zarządzania) 

Pełnomocnik ds. 

jakości kształcenia 

październik 2015 Raport 

 

7.2  Plan działań projakościowych na rok akademicki  2013/2014 

Lp Co? Kto? Jak? Kiedy? Gdzie? Sposób 

weryfikacji 

1. Wewnętrzna 

ankieta 

przeprowadzona 

wśród 

absolwentów 

WNS 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

monitorowania 

losów 

absolwentów 

Badanie typu 

face to face 

Na koniec 

semestru 

letniego 

2015 

Na kierunku 

Socjologia 

Liczba 

wypełnionych 

ankiet, 

raport z badania 

2. Analiza wyników  

badania losów 

absolwentów 

przeprowadzanego 

na poziomie 

uczelni 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

monitorowania 

losów 

absolwentów 

Badanie  

ogólno 

uczelniane 

Na koniec 

semestru 

letniego 

2015 

 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Raport z 

wyników badania 

dotyczących 

absolwentów 

WNS 

3. Hospitacje zajęć 

dydaktycznych 

Komisje 

hospitacyjne 

Zgodnie ze 

stosowną 

procedurą 

(Instrukcja 

 nr 8) 

W trakcie 

zimowego i 

letniego 

semestru 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Protokoły z 

hospitacji 

4. Analiza 

przeprowadzonych 

hospitacji 

Kierownicy 

katedr, 

Prodziekani, 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

Zebrania 

komisji ds. 

jakości 

kształcenia,  

W trakcie 

zimowego i 

letniego 

semestru 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Raporty, 

protokoły z 

zebrań,  

informacje i 

dyskusja na 
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jakości 

kształcenia 

zebraniach katedr 

i RW 

5. Analiza przebiegu 

praktyk 

studenckich 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

praktyk 

Na podstawie 

stosownych 

dokumentów  

dotyczących 

praktyk 

Grudzień 

2014 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Raport, 

informacje i 

dyskusja na 

zebraniach katedr 

i RW 

6.  Analiza przebiegu 

studenckich staży 

rekomendowanych 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

współpracy z 

gospodarką 

Na podstawie 

przekazanych 

przez 

pracodawców i 

studentów 

informacji  

Październik 

2015 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Raport, 

informacje i 

dyskusja na 

zebraniach katedr 

i RW 

 

7. Aktualizacja i/lub 

zmiany sylabusów 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

za przedmiot 

Uczelniany 

wzór sylabusa 

Wrzesień 

2014, luty 

2015 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Liczba 

zaktualizowanych 

sylabusów 

8. Weryfikacja 

efektów 

kształcenia w 

ramach kursów 

zrealizowanych w 

roku akademickim 

2014/2015 

(program KRK) 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

za przedmiot 

Zgodnie ze 

stosowną 

procedurą 

systemu 

jakości 

kształcenia 

Luty 2015, 

wrzesień 

2015 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Liczba 

"Raportów ocen"  

9. Analiza procesu 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia w 

ramach kursów 

zrealizowanych w 

roku akademickim 

2014/2015 

(program KRK) 

Prodziekani, 

Komisje ds. 

dydaktyki,  

Komisja ds. 

jakości, 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

jakości 

kształcenia 

Zebrania 

komisji ds. 

dydaktyki oraz 

komisji ds. 

jakości 

kształcenia 

Początek 

semestru  

zimowego 

oraz koniec 

semestru 

letniego 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Raporty, 

protokoły z 

zebrań komisji,  

informacje na 

zebraniach RW i 

katedr. 

 

10. Ewentualne 

uruchomienie 

procedury 

przewidzianej w 

wypadku 

przedmiotów o 

wynikach 

znacząco 

odbiegających od 

przeciętnych 

wyników na 

danym roku 

Komisja ds. 

jakości 

kształcenia 

Zgodnie ze 

stosownymi 

procedurami 

(Instrukcja 

 nr 3) 

Marzec 

Październik 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Protokoły z 

posiedzeń 

11. Ewentualne 

uruchomienie 

procedur 

przewidzianych w 

wypadku 

niezadowalającego 

poziomu prac 

dyplomowych lub 

magisterskich 

Komisja ds. 

jakości 

kształcenia 

Zgodnie ze 

stosowną 

procedurą 

(Instrukcja 

 nr 4, 

Instrukcja nr 6) 

Semestr 

zimowy i 

letni 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Protokoły z 

posiedzeń 

12. Ewentualne 

uruchomienie 

procedur 

przewidzianych w 

wypadku zbyt 

Komisja ds. 

jakości 

kształcenia 

Zgodnie ze 

stosownymi 

procedurami 

(Instrukcja 

 nr 5, 

Semestr 

zimowy i 

letni 

Na kierunku 

Socjologia i 

Pedagogika 

Protokoły z 

posiedzeń 
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wysokich 

współczynników 

programu 

"Antyplagiat" dla 

prac 

dyplomowych i 

magisterskich 

Instrukcja nr 7) 

13. Wewnątrz 

uczelniane 

konsultacje 

dotyczące polityki 

jakości kształcenia  

Prodziekani, 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

jakości 

kształcenia 

Zebrania i 

spotkania, 

platforma 

sieciowa 

rok 

akademicki 

2014/2015 

SGGW Liczba spotkań, 

informacje i 

dyskusje, 

wymiana wiedzy 

i materiałów   

14. Wewnątrz 

wydziałowa 

ewaluacja 

podsumowująca 

funkcjonowanie 

wydziałowego 

systemu jakości 

kształcenia w roku 

akademickim 

2014/2015 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

jakości 

kształcenia 

Na podstawie 

uruchomionych 

działań i 

procedur 

Październik/ 

listopad  

2015 

Na 

Wydziale 

Nauk 

Społecznych 

Raport, 

informacja i 

dyskusja na 

zebraniach katedr 

i  RW 

15 Analiza i ocena 

funkcjonowania 

wydziałowego 

systemu jakości 

kształcenia 

(zgodnie z 

procedurą 

obowiązującą na 

Uczelni) 

Pełnomocnik 

dziekana ds. 

jakości 

kształcenia, 

Komisja ds. 

jakości 

Październik 

2015 

raport Na 

Wydziale 

Nauk 

Społecznych 

Raport 

 

 

 


