
Harmonogram działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia na wydziale Nauk o Żywności 
Dotyczy wszystkich poziomów kształcenia  

 

Grupa działań Działanie  Okres realizacji Osoba/Organy odpowiedzialne 

Ocena i weryfikacja procesu 

kształcenia  

Okresowy przegląd planów pod kątem 

zgodności z założonymi efektami 

kształcenia i ewentualnej ich weryfikacji 

pod kątem ilości godzin dydaktycznych , 

punktów ECTS 

czerwiec każdego roku  Komisja ds. Dydaktyki 

Pełnomocnik ds. KRK 

Kierownicy studiów doktoranckich i 

podyplomowych  

Kontrole zgodności harmonogramów zajęć 

z planami studiów 

Przed rozpoczęciem 

semestru 

Prodziekani ds. Dydaktyki 

Kierownicy Studiów Doktoranckich 

i Podyplomowych 

Kontrola praktyk studenckich Ok. 4% praktyk rocznie  Komisja ds. Dydaktyki 

Prodziekani ds. Dydaktyki 

Pełnomocnik ds. Praktyk 

Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych Raz do roku Dziekan 

Kontrola zgodności realizowanych i 

zatwierdzonych tematów prac 

dyplomowych 

W połowie semestru : 

inżynierskie  1-krotnie, 

magisterskie 2- krotnie 

Prodziekani ds. Dydaktyki 

Wyrywkowa kontrola jakości 

zrealizowanych prac dyplomowych  

Ok. 4 % prac inżynierskich 

i 4% magisterskich 

Komisja ds. Dydaktyki 

 

Weryfikacja oryginalności prac 

dyplomowych  

Raz w roku (październik) Komisja ds. jakości Kształcenia, 

Dziekani ds. studenckich 

Kontrola sposobów weryfikacji efektów 

kształcenia 

Raz w roku Komisja ds. Dydaktyki 

 

Działania Komisji ds. Jakości Kształcenia 

mające na celu analizę bieżących 

problemów związanych z procesem 

kształcenia 

Nie rzadziej niż 2 razy w 

semestrze 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Przegląd środków 

wspomagających kształcenie 

Przegląd wyposażenia wspomagającego 

proces kształcenia 

Raz w roku Komisja ds. Dydaktyki 

Kierownicy Katedr 

Przegląd zasobów bibliotecznych pod 

względem dostępności i jakości 

Raz w roku Komisja ds. Dydaktyki 

Kierownicy Katedr,  



merytorycznej, dotyczących realizowanych 

kierunków kształcenia 

Pełnomocnik ds. Biblioteki SGGW 

Ocena  nauczycieli Okresowa kontrola jakości prowadzenia 

zajęć dydaktycznych  

4-5 hospitacje w semestrze Komisja ds. Hospitacji 

Komisja ds. Rozwoju Kadr 

Okresowa ocena działalności naukowej 

prowadzących zajęcia  

zgodnie z ustawą i statutem Prodziekan ds. Nauki 

Weryfikacja aktywności naukowej osób 

zaliczanych do minimum kadrowego 

Maj każdego roku Prodziekan ds. Nauki 

Ocena studencka, 

komunikacja ze studentami 

Przeprowadzenie oraz analiza ankiet 

oceniających jakość kształcenia na studiach 

podyplomowych  

Bezpośrednio po 

zakończeniu studiów 

Kierownik studiów podyplomowych 

Prodziekan ds. Nauki  

Analiza wyników oceny prowadzących 

oraz przedmiotów na podstawie ankiety 

studenckiej oraz podejmowanie 

ewentualnych działań korygujących 

Po zakończeniu i 

podsumowaniu wyników 

ankiet 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Dziekan 

Przekazywanie informacji o systemie 

jakości kształcenia poprzez stronę 

internetową wydziału 

Aktualizacja na bieżąco Pełnomocnik ds. Informatyzacji 

Wydziału 

Prodziekani ds. Dydaktyki 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

Prodziekan ds. Nauki 

Cykliczne spotkania ze studentami 

(samorządem studenckim) mające na celu 

zbieranie opinii i sugestii dotyczących 

doskonalenia jakości kształcenia 

Nie rzadziej niż raz w 

semestrze 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

Prodziekani ds. Dydaktyki 

Prodziekan ds. Nauki 

Doskonalenie programów 

kształcenia przy współpracy 

z pracodawcami 

Opiniowanie programów i planów 

kształcenia oraz ich ewentualna 

weryfikacja przez potencjalnych 

pracodawców 

Nie rzadziej niż raz w roku Pełnomocnik Dziekana ds. 

Współpracy z Gospodarką 

Prodziekani ds. Dydaktyki 

Analiza wyników monitorowania losów 

absolwentów (ankiety pracodawców)  

Nie rzadziej niż raz w roku Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

 

Ocena zaangażowania praktyków w proces 

dydaktyczny 

Nie rzadziej niż raz w roku Prodziekani ds. dydaktyki 

Podsumowanie działań Przegląd wzorów ankiet, arkuszy hospitacji Raz w roku Komisja ds. Jakości Kształcenia,  

Komisja ds. Dydaktyki 



Samorząd studenckich 

Składanie do Pełnomocnika ds. jakości 

kształcenia oraz dziekana informacji o 

działaniach związanych z jakością 

kształcenia, w tym propozycji działań 

naprawczych 

15 tydzień semestru Komisja ds. Hospitacji 

Samorząd Studencki 

Biuro ds. Monitorowania Losów 

Absolwentów 

Opiekunowie poszczególnych 

roczników 

Informacja dla RW dotycząca działań 

związanych z jakością kształcenia oraz 

proponowanie ewentualnych działań 

naprawczych 

po zakończeniu semestru Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

 

Dokumentowanie Uchwały Rady Wydziału 

Daty i tematy spotkań różnych gremiów 

związane z doskonaleniem jakości 

kształcenia (zapisy przebiegu spotkań) 

Daty i tematy spotkań ze studentami 

(zapisy przebiegu spotkań) 

Wzory ankiet i innych formularzy 

Raporty z hospitacji oraz ankietyzacji 

Po zakończeniu każdego 

działania 

Odpowiedzialni za poszczególne 

działania 

 


