
Uchwała nr 3-2009/2010 
Senatu SGGW w Warszawie 

z dnia 26 października 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Uwzględniając § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz 
poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164 poz. 1166), wymogi 
Procesu Bolońskiego, zalecenia ENQA oraz uchwały nr 201/2007, 501/2008 i 76/2009 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Senat SGGW postanawia: 

§ 1 
Wprowadzić w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wewnętrzny System Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia, zwany dalej Systemem oraz systematycznie go doskonalić 
zgodnie z wynikami monitoringu i rezultatami sprawozdawczości dotyczącej funkcjonowania 
systemu. 

§ 2 
Sformułować jasną i konsekwentnie prowadzoną politykę SGGW na rzecz zapewniania jakości 
oraz strategię a także procedury usprawniające jej wdrożenie i doskonalenie. Polityka jakości 
powinna odzwierciedlać ideę zawartą w misji SGGW oraz rozwijać kulturę jakości kształcenia 
dla wzmocnienia prestiżu Uczelni. 

§ 3 
Realizować zasadnicze cele Systemu, to jest: 

1. zintegrowanie i usystematyzowanie istniejących w SGGW elementów składowych 
systemu jakości kształcenia, 

2. stworzenie przejrzystych procedur zapewniania jakości kształcenia na Uczelni, 
3. stworzenie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia Systemu, 
4. zapewnienie dostępu do informacji o jakości kształcenia oraz kompetencjach i 

umiejętnościach absolwentów. 

§ 4 
Zatwierdzić schemat organizacji i funkcjonowania Systemu, obejmujący: 

1. ocenę i analizę procesu nauczania, 
2. opinie studentów o prowadzonych zajęciach, 
3. ocenę warunków infrastrukturalnych prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
4. ocenę warunków socjalnych studentów, 
5. ocenę dostępności informacji na temat kształcenia, 
6. ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich, 
7. opinie absolwentów i pracodawców na temat jakości kształcenia w SGGW. 

§ 5 



Zatwierdzić schemat organizacyjny Systemu przedstawiony w załączniku 1. 

§ 6 
Zatwierdzić schemat funkcjonowania Systemu przedstawiony w załączniku 2. 

§ 7 
Zatwierdzić harmonogram wprowadzania systemu przedstawiony w załączniku 3. 

§ 8 
Zatwierdzić wzory kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia 
przedstawione w załączniku 4. 

§ 9 
Zatwierdzić wytyczne do uchwalania planów studiów i programów nauczania przedstawione w 
załączniku 5. 

§ 10 
Zatwierdzić wzór sylabusa przedmiotu przedstawiony w załączniku 6. 

§ 11 
Tracą moc postanowienia Senatu SGGW podjęte na posiedzeniu w dniu 27 marca 2000 r. w 
powyższej sprawie. 

§ 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 13 
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki 


