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1. Historia i forma prawna
Od 17.09.1918 roku SGGW jest Uczelnią państwową na mocy Zarządzenia Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaś akademicki charakter i jej obecna nazwa
zostały zatwierdzone w Ustawie o Szkołach Akademickich z dnia 13 lipca 1920 roku
(Dz.U. R.P. Nr 22, poz. 494). Aktualnie obowiązujące akty prawne, na podstawie których
funkcjonuje Uczelnia, to:
▪
▪
▪
▪

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365) wraz z późniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595) wraz z późniejszymi zmianami;
Ustawa o utworzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 maja 2006 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 533);
Statut SGGW w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami.

W dniu 15 lutego 1946 roku uchwałą Senatu Akademickiego SGGW,
pod przewodnictwem JM Rektora Profesora Franciszka Staffa, utworzono Oddział
Technologii Drewna (OTD) przy Wydziale Leśnym SGGW. Z dniem 1 września 1951 roku,
w wyniku usamodzielnienia OTD, powołany został Wydział Technologii Drewna (WTD).
W okresie kilku dziesięcioleci struktura organizacyjna Wydziału Technologii Drewna ulegała
zmianom nawiązując do głównych kierunków badań, prowadzonej dydaktyki oraz wymogów
zmieniającego się Statutu SGGW w Warszawie.
Uchwałą Nr 613/2015 z dnia 3 września 2015 r. Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej kierunek „technologia drewna”, prowadzony na studiach ogólnoakademickich
pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskał ocenę pozytywną.

2. Stan dzisiejszy
Podstawowe informacje dotyczące Wydziału Technologii Drewna według stanu
z dnia 29 września 2015 roku:
Władze dziekańskie
Dziekan — Prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski
Prodziekani — Prof. dr hab. Piotr Beer (ds. nauki i rozwoju)
— Dr hab. inż. Piotr Borysiuk (ds. dydaktyki)
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Dziekanat
02 – 776 Warszawa ul. Nowoursynowska 166, bud. 34, pokój 1/20
fax: (22)5938511; e–mail: dwtd@sggw.pl
Kierownik — mgr inż. Marzena Gnatowska
telefon: (22)5938510; e–mail: marzena_gnatowska@sggw.pl
Katedry
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
Kierownik — prof. dr hab. Piotr Beer
▪ Zakład Inżynierii Materiałów Drewnopochodnych
▪ Zakład Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna
▪ Zakład Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
Kierownik — prof. dr hab. Ewa Dobrowolska
▪ Zakład Nauki o Drewnie
▪ Zakład Ochrony Drewna
Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna
Kierownik —prof. dr hab. Jarosław Górski
▪ Zakład Obrabiarek i Obróbki drewna
▪ Zakład Mechanizacji i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym
Katedra Fizyki
Kierownik — prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
▪ Zakład Biofizyki
▪ Zakład Ekonofizyki i Zastosowań Fizyki
Dostępne formy studiów na Wydziale Technologii Drewna w roku akademickim 2015/16
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Oprócz studiów I i II stopnia na kierunku technologia drewna oraz studiów I stopnia
na kierunku meblarstwo, Wydział Technologii Drewna prowadzi studia podyplomowe i
stacjonarne studia doktoranckie. Studia doktoranckie są powoływane zarządzeniami Rektora
SGGW w Warszawie. Regulamin studiów doktoranckich, zasady przydzielania doktorantom
pomocy socjalnej i dokumentowanie przebiegu studiów są jednolite w skali całej Uczelni i są
zgodne z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami ministerialnymi.

3. Lokalizacja i baza dydaktyczna
Wydział Technologii Drewna w całości znajduje się na Ursynowie na terenie
Kampusu SGGW: w budynku nr 34 oraz w budynku nr 16 (hala technologiczna).
Kształcenie studentów na Wydziale Technologii Drewna jest prowadzone głównie
w oparciu o własną bazę dydaktyczną. Wydział wykorzystuje również sale administrowane
przez Uczelnię: 4 aule po 220 miejsc każda oraz sale wykładowe i audytoryjne. Wszystkie
sale wykładowe są wyposażone w podstawowe środki audiowizualne, tj. projektory
multimedialne, rzutniki pisma i slajdów, odtwarzacze DVD i VHS.
Wydział Technologii Drewna dysponuje własną salą wykładową z 60 miejscami
siedzącymi (sala nr 0/41). Ćwiczenia audytoryjne odbywają się w ogólnodostępnych salach
uczelnianych i wydziałowych (5 sal audytoryjnych: nr 1/14, 1/28, 2/18, 2/19, 2/20 na 24 ÷ 30
miejsc) oraz w salach seminaryjnych znajdujących się w katedrach. Wydział Technologii
Drewna dysponuje również kreślarnią nr 1/25 z 30 miejscami oraz pracownią komputerową z
20 stanowiskami komputerowymi.
Zajęcia ćwiczeniowe (laboratoryjne) odbywają się w specjalistycznych pracowniach i
laboratoriach poszczególnych katedr. Część specjalistycznych laboratoriów i pracowni do
praktycznego nauczania przedmiotów kierunkowych zlokalizowana jest w nowoczesnej Hali
Technologicznej WTD. W skład obiektu wchodzą dodatkowo sale seminaryjne i przestrzeń
ekspozycyjno-wystawiennicza oraz stolarnia wydziałowa. Całkowita powierzchnia zabudowy
hali wynosi ok. 1000,00 m2. Obok obiektu wydzielona jest odkryta powierzchnia
doświadczalna (ok. 200,00 m2) do prowadzenia badań w warunkach poligonowych.
Laboratoria wydziałowe, w których realizowany jest proces dydaktyczny i badania
naukowe, wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i aparaturę badawczą. Posiadane pracownie
i laboratoria pozwalają na pełną realizację planowych zajęć dydaktycznych. Wyposażenie
laboratoriów badawczych WTD jest - w miarę możliwości - stale modernizowane i
unowocześniane, przy równoczesnym ciągłym utrzymywaniu sprawności zainstalowanej
aparatury.

4. Uprawnienia
Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopni
naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa.

Dokument przyjęty Uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie
w dniu 29.09.2015 r.
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