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PROCEDURA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

 

Procedura Systemu Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia 

na Wydziale Nauk o Zwierzętach 

SGGW w Warszawie 

 

Wydanie 3.0 

Obowiązuje od: 

 

24.01.2017 r.  

 

1. Cele Procedury Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia: 

 ciągłe doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale; 

 podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela 

akademickiego; 

 ujednolicenie sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów; 

 podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Wydziału; 

 szerokie informowanie o jakości kształcenia na Wydziale. 

2. Odpowiedzialność 

Osobami odpowiedzialnymi za formułowanie oraz realizację Procedury Systemu 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale są: Dziekan, Prodziekani oraz 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia zgodnie z ich zakresem obowiązków. 

3. Zakres obowiązywania 

Procedura obowiązuje na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.  

 

Opis działania 

a) Rekrutacja 

 Rekrutacja na studia na kierunek: Zootechnika, Hodowla i ochrona zwierząt 

towarzyszących i dzikich oraz Bioinżynieria zwierząt opiera się na centralnym, 

elektronicznym systemie rejestracji i komunikacji z kandydatami, nadzorowanym przez 

Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i obsługiwanym przez Centrum Informatyczne 

SGGW. 

 Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się raz w roku na semestr zimowy. Rekrutacja na 

studia II stopnia odbywa się raz w roku: na studia niestacjonarne na semestr zimowy, na 

studia stacjonarne na semestr letni. Wymagania wstępne dla kandydatów na studia I i II 
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stopnia stawiane kandydatom w kolejnych latach,  akceptowane są przez Radę Wydziału, 

uchwalane przez Senat i ogłaszane w publikowanym Informatorze dla kandydatów na 

studia.  

 Organem odpowiedzialnym za proces rekrutacji na kierunek Zootechnika, Hodowla i 

ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz Bioinżynieria zwierząt  jest Wydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna (WKR), która jest odpowiedzialna za komunikaty o stanie 

rekrutacji na poszczególnych jej etapach oraz zatwierdzenie list przyjętych kandydatów 

zgodnie z procedurą rekrutacji. WKR odpowiada za wydanie pisemnej decyzji o 

przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata oraz sporządzanie protokołów rekrutacji 

dokumentujących każdy jej etap. Przewidziany jest tryb odwołań od decyzji Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.  

 Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ustala Rada Wydziału. 

 W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą trzy osoby, w tym 

przewodniczący. 

b) Organizacja procesu kształcenia 

 Organizacja procesu kształcenia jest oparta na ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 

rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obowiązujących od 2012 

roku Krajowych Ramach Kwalifikacji: na kierunku Zootechnika, Hodowla i ochrona 

zwierząt towarzyszących i dzikich oraz Bioinżynieria zwierząt, a także obowiązujących 

w SGGW przepisach (Statut Uczelni, Regulamin Studiów, Uchwały Senatu, Zarządzenia 

Rektora itp.). 

c) Uruchamianie kierunków  

 Decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów podejmuje 

Dziekan po uzyskaniu akceptacji przez Radę Wydziału.  

 Decyzję o uruchomieniu nowej ścieżki na istniejącym kierunku studiów podejmuje 

Dziekan po akceptacji Rady Wydziału. 

d) Opracowywanie programów studiów 

 Prace nad nowym kierunkiem studiów lub nową ścieżką na istniejącym kierunku 

prowadzi zespół osób powołany przez Dziekana. 

 Dziekan wyznacza z powołanego zespołu przewodniczącego. 

 Przygotowany przez zespół program studiów musi być zaakceptowany przez Komisję ds. 

Dydaktyki. 

 Prace nad aktualizacją programu studiów prowadzi Komisja ds. Dydaktyki. 

 Konieczne zmiany w programie studiów mogą wynikać między innymi ze: 
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o stwierdzenia konieczności zmian w profilu absolwenta studiów z powodu:  

o zmieniających się potrzeb rynku pracy, 

o ciągłego rozwoju dziedzin, w ramach których kształceni są studenci poszczególnych 

kierunków; 

o konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, koordynowanymi przez Prodziekana ds. 

Dydaktyki we współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką, 

o uwag zgłaszanych przez nauczycieli akademickich, 

o uwag zgłaszanych przez studentów kierunku, 

o uwag zgłaszanych przez absolwentów studiów, 

o dostosowania programów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 Zmiany w programach studiów zatwierdzane są przez Radę Wydziału. 

e) Opracowywanie przedmiotów 

 Opracowanie nowych przedmiotów jest powierzane przez Dziekana ekspertom 

zaakceptowanym przez Komisję ds. Dydaktyki. Ich zadaniem jest przygotowanie 

sylabusa do przedmiotu wg ogólnouczelnianego wzoru, z uwzględnieniem kierunkowych 

efektów kształcenia. W procesie tym biorą udział zarówno interesariusze wewnętrzni jak 

i zewnętrzni. 

 Sylabusy 

o Wszelkie propozycje zmian w sylabusach zgłaszane są na adres mailowy Prodziekana 

ds. Dydaktyki, 

o Zmienione lub nowe sylabusy są weryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym 

przez Komisję ds. Dydaktyki w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości 

Kształcenia, 

o Ostatecznego zatwierdzenia sylabusów dokonuje Prodziekan ds. Dydaktyki po 

uzyskanej rekomendacji Komisji ds. Dydaktyki i Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. 

 Istnieje możliwość ogłoszenia konkursu na prowadzenie określonych przedmiotów.  

 Informacja o konkursie umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału. 

f) Kształcenie  

Program studiów  

o Program studiów na kierunkach Zootechnika, Hodowla i ochrona zwierząt 

towarzyszących i dzikich oraz Bioinżynieria zwierząt powinien być stale 

dostosowywany przez Komisję ds. Dydaktyki do obowiązującego prawa. Wraz z 

wdrożeniem, od 1.10.2012 r. Krajowych Ram Kwalifikacji określono cele i efekty 

kształcenia odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

osiąganych przez studenta (załącznik 1). 

mailto:wzim_sylabusy@gmail.com
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 Realizacja efektów kształcenia 

o Wszystkie efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów 

prowadzonych przez WNZ osiągane są przez przedmioty obowiązkowe. 

o Efekty kształcenia uzyskiwane przez realizację przedmiotów fakultatywnych 

wzbogacają osiągane efekty kształcenia.  

 Weryfikacja efektów kształcenia 

o Dziekan powołuje Zespoły do oceny programów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach. 

o W skład Zespołu wchodzą: 

 Przedstawiciele minimum kadrowego na danym kierunku  

 Prodziekan  

 Przedstawiciel studentów, delegowany przez Samorząd Studentów 

 Przedstawiciel pracodawców. 

o Po zakończeniu każdego semestru roku akademickiego nauczyciel odpowiedzialny za 

przedmiot (koordynator) dokonuje weryfikacji efektów kształcenia, zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w systemie hms, w zakładce WEK, podejmując stosowne działania 

korygujące i doskonalące, wynikające z oceny metod weryfikacji oraz stopnia 

osiągnięcia przez studentów założonych efektów. Jednocześnie Zespół do oceny 

programu kształcenia analizuje wyniki i formę zaliczeń przedmiotów 

przeprowadzonych w trakcie roku. W szczególności analizowany jest stopień osiągania 

efektów kształcenia założonych dla danego przedmiotu oraz poprawność ich 

weryfikacji. W przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem części założonych 

efektów kształcenia lub niepoprawności ich weryfikacji Prodziekan ds. Dydaktyki 

informuje o tym na piśmie prowadzącego przedmiot. Jeśli sytuacja powtórzy się w 

kolejnym roku akademickim lub w przypadkach uznanych za krytyczne Prodziekan ds. 

Dydaktyki wszczyna działania kontrolne przewidziane instrukcją zamieszczoną w 

załączniku nr 2 mające na celu podniesienia jakości kształcenia w ramach danego 

przedmiotu. Wnioski z przeprowadzonej kontroli przekazywane są prowadzącemu 

przedmiot oraz Dziekanowi. 

o Omawiana kontrola jakości kształcenia może być wszczęta przez Prodziekana ds. 

Dydaktyki także na umotywowany wniosek: 

 Samorządu studentów, 

 Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, 

 Przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki, 
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 Kierownika jednostki realizującej przedmiot, 

 Nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

g) Warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych 

 Zajęcia do wyboru (fakultety): 

o Proponowane są przez:  

 pracowników dydaktycznych Wydziału, 

 pracowników dydaktycznych innych Wydziałów SGGW, 

 interesariuszy zewnętrznych; 

o Ich przygotowanie może być również zlecone pracownikowi Wydziału na wniosek:  

 Komisji ds. Dydaktyki, 

 studentów; 

o Wybierane są przez studentów w trakcie semestru poprzedzającego ich realizację; 

o Ich wybór następuje poprzez system elektroniczny; 

o Ostateczną decyzję o uruchomieniu fakultetu podejmuje Prodziekan ds. Dydaktyki po 

zasięgnięciu opinii starosty roku. 

h) Plan zajęć 

 Plan zajęć na dany semestr układany jest w semestrze poprzedzającym przez 

Pełnomocnika ds. Organizacji zajęć dydaktycznych w porozumieniu z pracownikami 

Wydziału.  

 Uwagi dotyczące planu zajęć studenci zgłaszają poprzez starostów i opiekunów lat 

Prodziekanowi ds. Dydaktyki. 

 Plan zajęć zamieszczany jest na stronie animal.sggw.pl (dla studentów/plany zajęć) oraz 

w gablotach przy dziekanacie. 

i) Organizacja zajęć dydaktycznych 

 Zajęcia prowadzone na Wydziale odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń 

audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych, zajęć projektowych. Część 

zajęć może być prowadzona w formie e-learningowej. 

 Koordynator przedmiotu zobowiązany jest w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie 

realizacji przedmiotu zorganizować spotkanie dydaktyczne osób, które będą realizować 

zajęcia (dotyczy przedmiotów realizowanych po raz pierwszy, lub zmian w sylabusie 

przedmiotu). 

 Ze spotkania sporządzana jest notatka informująca, że wszystkie osoby prowadzące 

zajęcia w ramach przedmiotu zapoznały się z sylabusem i będą realizować przedmiot wg 

zaleceń koordynatora. 
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 Notatka przekazywana jest do Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. 

j) Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

 Zajęcia w trakcie semestru prowadzone są zgodnie z ustalonym Planem i 

harmonogramem zajęć.  

 W przypadku zaistniałej potrzeby odwołania zajęć prowadzący w trybie indywidualnym 

informuje poprzez starostów lat (lub przedstawiciela grupy) zainteresowanych studentów 

o zaistniałym fakcie oraz ustala z nimi formę i sposób oraz datę, godzinę i miejsce 

odpracowania zajęć. O fakcie odwołania zajęć oraz uzgodnieniach dotyczących ich 

odpracowania informowany jest Prodziekan ds. Dydaktyki oraz pracownik dziekanatu. 

Informacja do w/w osób przekazywana jest w formie pisemnej (mail lub pismo). 

 O zmianie dni/godzin/miejsca realizacji zajęć dydaktycznych musi być poinformowany 

pisemnie (mail lub pismo) Prodziekan ds. Dydaktyki oraz pracownik dziekanatu. 

 Po zakończeniu każdego semestru Prodziekan ds. Dydaktyki analizuje wyniki studentów 

z przedmiotów prowadzonych w tym semestrze. W przypadku przedmiotów o wynikach 

znacząco odbiegających negatywnie od przeciętnych wyników na danym roku i kierunku 

studiów Prodziekan ds. Dydaktyki wszczyna działania kontrolne przewidziane instrukcją 

zamieszczoną w załączniku nr 3 mające na celu ustalenie przyczyn stwierdzonych 

odstępstw a w uzasadnionych przypadkach sposobu ich zapobiegania w przyszłości. 

Wnioski z przeprowadzonej procedury przekazywane są osobie prowadzącej przedmiot, 

Dziekanowi oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Omawiana kontrola może być wszczęta także na umotywowany wniosek: 

 Właściwego organu Samorządu studentów 

 Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia 

 Przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki 

 Kierownika jednostki realizującej przedmiot 

 Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone lub współprowadzone przez interesariuszy 

zewnętrznych. 

 Po zajęciach, prowadzonych przez interesariusza zewnętrznego, koordynator przedmiotu 

(lub osoba zapraszająca interesariusza) składa do Prodziekana ds. Dydaktyki notatkę, 

dotyczącą zrealizowanych zajęć (załącznik nr 3a i 3b). 

k) Warunki zaliczania zajęć 

 Warunki zaliczenia przedmiotu przedstawiane są w sylabusach i na pierwszych zajęciach. 

 Osoby prowadzące zaliczenia zajęć zobowiązane są do zabezpieczenia i przechowywania 

materiałów zaliczeniowych zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 4. Prace 

cząstkowe powinny być przechowywane przez okres 1 roku. Prace stanowiące końcową 
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weryfikację wiedzy, np. egzamin końcowy powinny być przechowywane przez okres 3 

lat. 

l) Warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe 

 Warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe określone są w 

ogólnouczelnianym Regulaminie studiów. 

m) Warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków 

 Warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków określone są w ogólnouczelnianym 

Regulaminie studiów. 

 Warunki zmiany kierunków i formy studiów prowadzonych na WNZ określone są 

szczegółowo w załączniku nr 4a. 

n) Praktyki i staże studenckie 

 Praktyki i staże koordynowane są przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. 

 Regulamin praktyk przedstawiony jest w załączniku nr 5. 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk poszukuje nowych możliwości realizacji praktyk 

przez studentów Wydziału. 

 Szczegółowe informacje dotyczące praktyk zamieszczone są na stronie Wydziału 

animal.sggw.pl (dla studentów/praktyki). 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk raz do roku przedstawia Radzie Wydziału 

sprawozdanie z praktyk studenckich. 

o) Prace dyplomowe 

o Tematy prac dyplomowych proponowane są przez: 

 Pracowników dydaktycznych Wydziału – tematy przedstawiane są studentom na 

stronie Wydziału animal.sggw.pl (dla studentów/egzaminy dyplomowe/końcowe) 

 Studentów 

 Interesariuszy zewnętrznych 

o Konspekt pracy inżynierskiej podpisany przez studenta i promotora składany jest w 

semestrze poprzedzającym ostatni semestr studiów do nauczyciela akademickiego 

prowadzącego seminaria.  

o Nauczyciel akademicki prowadzący seminaria przekazuje konspekty pracy inżynierskiej 

Prodziekanowi ds. Dydaktyki. 

o Konspekt pracy magisterskiej podpisany przez studenta i promotora składany jest w 

semestrze poprzedzającym ostatni rok studiów do roku nauczyciela akademickiego 

prowadzącego przedmiot „Metodologia pracy badawczej”. 

o  w/w nauczyciel akademicki przekazuje konspekty pracy magisterskiej Prodziekanowi ds. 

Dydaktyki. 
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o Wzór konspektu udostępniony jest studentom na stronie Wydziału w zakładce 

Student/Prace dyplomowe (załącznik nr 6). 

o Student ma prawo, za zgodą Prodziekana ds. Dydaktyki do wyboru promotora 

niebędącego pracownikiem Wydziału i Uczelni. 

o Student, który chce pisać pracę dyplomową pod kierunkiem promotora niebędącego 

pracownikiem Uczelni składa w tej sprawie pisemny wniosek do Prodziekana ds. 

Dydaktyki (załącznik nr 7). Wniosek należy złożyć w dziekanacie na jeden miesiąc 

przed złożeniem konspektu pracy dyplomowej. 

o Dobór tematów i promotorów weryfikowany i zatwierdzany jest przez Prodziekana ds. 

Dydaktyki. 

o Prodziekan w sprawie doboru tematów prac dyplomowych może zasięgnąć opinii osób 

zaliczanych do minimum kadrowego kierunku, na którym będzie realizowana praca. 

o Wszelkie dalsze zmiany tematu lub promotora wymagają złożenia przez studenta 

pisemnego wniosku do Prodziekana ds. Dydaktyki (załącznik nr 8). 

o Szczegółowe wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej znajdują się na stronie 

animal.sggw.pl w zakładce Student/Prace dyplomowe. 

o Wyrywkowa kontrola poziomu zrealizowanych prac dyplomowych przeprowadzana jest 

przez członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, w porozumieniu z Pełnomocnikiem 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia.  

o Kontroli podlegają prace obronione w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

o W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu pracy Prodziekan ds. Dydaktyki 

podejmuje działania zgodnie z instrukcją z załącznika nr 9 mające na celu podniesienie 

jakości prac promowanych przez opiekuna danej pracy. Wnioski z przeprowadzonej 

kontroli przekazywane są Dziekanowi. 

o Weryfikacja oryginalności prac dyplomowych przeprowadzana jest przez Akademicki 

System Archiwizacji Prac (ASAP) sprzężony z systemem antyplagiatowym.  

o Do dziekanatu student składa: 

 Jeden wydrukowany egzemplarz pracy, podpisany przez promotora (str. 3) i autora 

pracy (str. 3 i ostatnia), oprawiony w okładki twarde. 

 Jedną płytę CD-R/CD-RW (plik zapisany w formacie pdf), zamieszczoną na 

wewnętrznej tylnej stronie okładki pracy w kopercie przeźroczystej 

samoprzylepnej.  

 Jedną płytę CD-R/CD-RW (plik zapisany w formacie doc/docx) w kopercie 

papierowej. 
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o Obydwie płyty CD muszą być opisane w sposób trwały i czytelny: imię i 

nazwisko autora pracy, nr albumu, tytuł pracy w języku polskim (bez 

skrótów). 

 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wypełniony przez studenta, 

podpisany przez studenta i promotora. We wniosku należy zaproponować 

recenzenta pracy. Wniosek do pobrania ze strony Wydziału w zakładce 

Student/Prace dyplomowe (załącznik nr 10). 

o Jeśli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim na 

„Wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego” na dole strony 

dopisuje zwrot „proszę o odpis w języku angielskim”. 

 Wypełnione „Oświadczenie studenta SGGW w Warszawie, kończącego studia, 

dotyczące udziału w badaniu „Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów” 

prowadzonym przez Uczelnię oraz przesyłania materiałów informacyjnych Uczelni 

drogą elektroniczną”. Oświadczenie do pobrania w eHMS (moje 

dane/przetwarzanie danych osobowych). 

o Po pozytywnej weryfikacji antyplagiatowej student przekazuje promotorowi i 

recenzentowi wydrukowane egzemplarze pracy. 

o Karty oceny pracy dyplomowej pracownik dziekanatu przekazuje drogą elektroniczną 

promotorowi i recenzentowi pracy. 

o Promotor i recenzent pracy wypełniają czytelnie kartę oceny. 

o Student przed egzaminem dyplomowym ma możliwość zapoznania się z kartami oceny. 

o Dziekan na wniosek studenta (załącznik nr 10a) zaopiniowany przez promotora może 

przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 6 m-cy. 

p) Egzamin dyplomowy 

 Miejsce egzaminu 

o Egzamin dyplomowy odbywa się w dziekanacie (w pokoju nr 69) lub innej sali 

wskazanej przez Prodziekana. 

 Szczegółowy przebieg egzaminu inżynierskiego przedstawiono w załączniku nr 11. 

 Szczegółowy przebieg egzaminu magisterskiego przedstawiono w załączniku nr 12. 

 Sposób obliczenia końcowego wyniku egzaminu dyplomowego przedstawiono w 

załączniku nr 13. 

q) Stypendia i pomoc materialna 

 W ramach środków ogólnouczelnianego funduszu pomocy materialnej (FPM) każdy 

student Wydziału może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora 
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dla najlepszych studentów, dofinansowanie do zakwaterowania, stypendium Ministra 

oraz zapomogi. 

 Za proces przydzielania stypendiów i pomocy materialnej odpowiedzialna jest 

Wydziałowa Komisja Stypendialna. 

 W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: przedstawiciele studentów i opiekunowie 

poszczególnych roczników oraz Prodziekan ds. Dydaktyki. 

 Student ma prawo odwołać się od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

 Zasady udzielania pomocy materialnej określone są w Regulaminie ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

r) Polityka informacyjna 

 Za politykę informacyjną Wydziału względem interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych odpowiada Dziekan, Prodziekani oraz Pełnomocnik ds. Promocji 

Wydziału. 

 Głównymi stałymi elementami polityki informacyjnej Wydziału jest przekazywanie 

informacji na temat: 

o programu studiów, 

o sylabusów, 

o planu zajęć. 

 Poza stałymi elementami realizowane są doraźne działania informacyjne związane z 

funkcjonowaniem Wydziału, w szczególności dotyczące konferencji, profesorów 

wizytujących, współpracy z praktyką, itp. 

 Podstawowymi kanałami informacyjnymi są:  

o posiedzenia Rady Wydziału, 

o fora Wydziału, 

o strona internetowa Wydziału, 

o e-maile, 

o ogłoszenia, 

o plakaty. 

t) Ocena nauczycieli  

Nauczyciele akademiccy podlegają ocenie za pomocą:  

 Oceny działalności naukowej  
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o Okresowa ocena działalności naukowej prowadzących zajęcia przeprowadzana jest 

zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz statutem Uczelni przez Komisję ds. 

Oceny nauczycieli akademickich w porozumieniu z Prodziekanem ds. Nauki. 

o Weryfikacja aktywności naukowej osób zaliczanych do minimum kadrowego 

przeprowadzana jest raz w roku przez Prodziekana ds. Nauki i Prodziekana ds. 

Dydaktyki i Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. 

 Hospitacji zajęć dydaktycznych 

o Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest dążenie do systematycznej diagnozy, 

oceny i poprawy jakości kształcenia na Wydziale oraz dbałość o rozwój kadry 

dydaktycznej. Hospitacja rozumiana jest jako wizytacja zajęć dydaktycznych przez 

członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, w celu zapoznania sie z zakresem 

merytorycznym oraz metodami pracy osoby, która prowadzi zajęcia. 

o Hospitacje przeprowadzane są przez Komisję ds. Jakości kształcenia w celu 

weryfikacji: 

 wyników ankiet studenckich, 

 wyników ankiet absolwentów,  

 zgłaszanych uwag studentów, 

 zgłaszanych uwag nauczycieli akademickich, 

 umiejętności dydaktycznych nowo zatrudnianego pracownika. 

o Hospitacje są niezapowiedziane. Szczegółowe zasady hospitacji zamieszczono w 

załączniku nr 14, wzory protokołów w załączniku nr 15 i 16. 

 Ankiet studenckich 

o Po zakończonym cyklu dydaktycznym studenci w systemie eHMS wypełniają 

ankiety.  

o Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia raz w roku przedstawia Radzie 

Wydziału sprawozdanie z wyników ankiet studenckich. 

u) Prowadzenie badań naukowych 

 Prace badawcze prowadzone na Wydziale realizowane są zgodnie z oferowanymi 

kierunkami studiów. Pracownicy wchodzący w skład minimum kadrowego 

poszczególnych kierunków prowadzą badania naukowe zgodne z tą kategoryzacją. Prace 

badawcze prowadzone przez pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne są 

realizowane m.in. w ramach grantów uczelnianych i zewnętrznych (krajowych i 

międzynarodowych) i są ukierunkowane na tematykę prowadzonych przez nich zajęć 

dydaktycznych.  



12 
 

 Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i aktywnie uczestniczyć w 

badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk o Zwierzętach: 

o angażując się w działanie kół naukowych, 

o odbywając praktyki studenckie na fermach, w laboratoriach badawczych, 

zwierzętarniach Wydziału oraz jednostek współpracujących, 

o wykonując pod opieką promotora prace dyplomowe. 

Zaangażowani w badania studenci kształtują swoje kompetencje, rozwijają umiejętności 

(także umiejętności społeczne), nawiązują współpracę z otoczeniem.  

 Prowadzący badania studenci, mogą aktywnie uczestniczyć w sesjach naukowych, 

seminariach, warsztatach, konferencjach tematycznych, prezentacjach naukowych i 

popularnonaukowych - za zgodą opiekunów naukowych i w porozumieniu z 

organizatorami.   

 Udział studentów niepełnosprawnych w badaniach naukowych wymaga indywidualnej 

zgody kierownika jednostki.  

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia wymaga wysokiego poziomu naukowego 

kadry. Indywidualny rozwój naukowy podlega ocenie raz w roku. Prodziekan ds. Nauki 

przedstawia Radzie Wydziału ranking pracowników przygotowany w oparciu o 

wskaźniki bibliometryczne i uwzględniający liczbę i punktację publikacji naukowych.  

 Doświadczenie zdobyte podczas realizacji badań naukowych, potwierdzone dorobkiem 

publikacyjnym, pozwala na wprowadzanie nowatorskich przedmiotów (teoretycznych i 

praktycznych) fakultatywnych. 

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni podejmują badania służące rozwojowi nowych 

specjalności. Tematy takich badań są ujęte w planie zadaniowym jednostki. 

 

v) Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia  

 Wydział Nauk o Zwierzętach dysponuje odpowiednim zapleczem infrastruktury do 

realizacji kształcenia na kierunku Zootechnika, Hodowla i ochrona zwierząt 

towarzyszących i dzikich oraz Bioinżynieria zwierząt, niezbędnym do realizacji 

założonego programu kształcenia, wyrażonym odpowiednią liczbą oraz wyposażeniem 

sal dydaktycznych ćwiczeniowych, laboratoryjnych, komputerowych i innych 

pomieszczeń niezbędnych w procesie kształcenia. Szczegółowy opis zamieszczono w 

załączniku nr 17. 

w) Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

 Wydział stwarza studentom możliwości realizacji części studiów na uczelniach 

zagranicznych w ramach programów Erasmus, Cepus oraz innych. 
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 Studenci wydziału moją możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą w 

firmach i instytucjach, z którymi Wydział lub Uczelnia moją podpisane umowy. 

 Wydział dąży do zwiększenia aktywności studentów w realizacji praktyk zawodowych i 

części studiów na uczelniach zagranicznych. 

 Dla podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia na Wydział zapraszani są specjaliści 

z uczelni z innych krajów (visiting professors).  

 Celem Wydziału jest poszerzenie oferty kursów realizowanych w języku angielskim, co 

da możliwość zwiększenia ilości studentów studiujących na Wydziale w ramach 

programów Cepus, Erasmus i innych.  

 Przedstawiciele Wydziału aktywnie uczestniczą w pracach grupy Animal Science w 

ramach EUROLIG ELLS - przygotowywanie i prowadzenie wspólnych programów 

badawczych i dydaktycznych, ułatwianie mobilności studentów i nauczycieli 

akademickich.  

 Wydział organizuje kursy i wymianę studentów z Uniwersytetami, z którymi umowy o 

współpracy podpisało SGGW. 

 

x) Budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym 

 Na Wydziale powołany został Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką, którego 

zadaniem jest budowanie i koordynacja współpracy Wydziału z gospodarką. 

 Pełnomocnicy Dziekana ds. Promocji Wydziału oraz Współpracy ze Szkołami Średnimi 

koordynują działania prezentujące i promujące Wydział oraz mające na celu współpracę 

ze szkołami średnimi i instytucjami społecznymi. 

 Pełnomocnik ds. Praktyk koordynuje organizację praktyk studenckich oraz współpracę 

Wydziału z firmami i instytucjami, w których te praktyki są realizowane. 

 Do zespołów oceniających programy studiów zapraszani są przedstawiciele środowisk 

społeczno-gospodarczych. 

 Pracownicy Wydziału współpracują z firmami i instytucjami społecznymi w realizacji 

wspólnych projektów badawczych oraz społecznych i dydaktycznych. 

 Przedstawiciele przemysłu, gospodarki oraz instytucji społeczno-gospodarczych 

zapraszani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 Ważnym elementem współpracy Wydziału z firmami i instytucjami społeczno-

gospodarczymi są wspólne seminaria i warsztaty dla studentów i pracowników Wydziału. 

y) Etyka w kształceniu 
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Przepisy dotyczące zasad etycznych w kształceniu są zawarte w Statucie SGGW oraz 

Regulaminie Studiów i Kodeksie Etyki Doktoranta, które są zamieszczone na stronie 

internetowej Uczelni 

 Senat i Rada wydziału dba o wysoki poziom etyczny członków społeczności 

akademickiej oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej nauczycieli 

akademickich.  

 W przypadku uchybień sprawy nauczycieli akademickich związane z etyką zawodową, 

nie należące do kompetencji komisji dyscyplinarnej rozpatruje Koleżeński Sąd 

Honorowy. 

 Studenci w toku studiów przestrzegają Regulaminu Studenta SGGW, uchwalonego przez 

uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów i zatwierdzonego przez Senat 

oraz Kodeksu Etyki Studenta SGGW w Warszawie. 

 Doktoranci w toku studiów przestrzegają Kodeksu Etyki Doktoranta SGGW, 

uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu doktorantów i 

zatwierdzonego przez Senat.  

 Nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów obowiązuje również Kodeks Etyki 

Pracownika Naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce 2012, 

Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012 

r. oraz Karta Praw Studenta opracowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (www.nauka.gov.pl). 

z) innowacje i benchmarking 

 Na potrzeby Systemu przyjęto następujące definicje: 

o Innowacje to celowe (mają jasno określone efekty, jakie można dzięki niej uzyskać), 

planowane (zawierają przemyślany harmonogram działań i czynności), 

zorganizowane (przewidują potrzebne zasoby, ludzi i środki) i kontrolowane (mają 

określony sposób ewaluacji) rozwiązania programowe, organizacyjne lub 

metodyczne, mające poprawić jakość kształcenia. 

o Benchmarking to systematyczne porównywanie procesów i praktyk w zakresie 

kształcenia na danym kierunku z podobnymi na kierunkach uznanych za 

wyróżniające. 

 Na podstawie analizy zmian w sylabusach Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dokonuje 

analizy innowacji wprowadzanych na danym kierunku. Analiza dokonywana jest raz do 

roku na potrzeby Sprawozdania rocznego i jej wyniki zapisywane są w Sprawozdaniu. 

 Na podstawie analizy rankingów i kategoryzacji Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

wyodrębnia benchmarki dla danego kierunku, które mogą także pochodzić z jednostek 

http://www.nauka.gov.pl/
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zagranicznych, i na podstawie dostępnych informacji dokonuje ich analizy porównawczej 

z danym kierunkiem, z której sporządza zapisy zawarte w Sprawozdaniu rocznym. 

4. Przeglądy procedury 

 Procedura podlega regularnemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w miarę 

potrzeb. 

 Przegląd procedury przeprowadza Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu 

z Prodziekanem ds. Dydaktyki. 

5. Działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące 

 w/w działania dotyczące funkcjonowania procedury mogą zgłaszać wszyscy 

interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni do Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. 

 Dziekan, Prodziekani oraz Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia podejmują zespołowo 

decyzję w sprawie wprowadzenia korekt. 

 

 

Data zatwierdzenia:        24.01.2017 r. 

      


