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1. Wprowadzenie
Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK)
- opisany w niniejszym dokumencie - obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia (inżynierskich), na studiach drugiego stopnia (magisterskich),
na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych, prowadzonych
przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
System jest zgodny z misją i polityką jakości kształcenia w SGGW w Warszawie, oraz
strategią i misją Wydziału Technologii Drewna, gdyż przy jego tworzeniu uwzględniono:
• Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia SGGW w Warszawie,
• Strategię SGGW w Warszawie do 2020 roku,
• Strategię Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku.
Jakość nauczania w trakcie studiów jest kontrolowana i oceniana przez odpowiednie
jednostki uczelniane i wydziałowe. Na kierunkach: technologia drewna i meblarstwo
równocześnie funkcjonują i uzupełniają się poziomy systemu zapewnienia jakości
kształcenia: uczelniany i wydziałowy (system ten ma charakter dualny).
Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - przygotowany
przez Komisję powołaną spośród pracowników wydziału reprezentujących wszystkie stopnie
naukowe oraz doktorantów i studentów oraz konsultowany z interesariuszami zewnętrznymi,
a następnie zatwierdzony przez Radę Wydziału - zawiera opis standardów i wskaźników ich
osiągania, „narzędzi” do mierzenia jakości oraz procedur reagowania na odstępstwa, a także
wskazuje osoby szczególnie odpowiedzialne za zapewnienie jakości. Opis WSZiDJK jest
ogólnie dostępny m.in. przez umieszczenie go na stronach internetowych Wydziału.
2. Cele
Celem strategicznym Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia jest zapewnienie jakości kształcenia, gwarantującej absolwentom otrzymanie
rzetelnej i najnowszej wiedzy z zakresu nauk leśnych w zakresie drzewnictwa
ze szczególnym uwzględnieniem meblarstwa oraz zdobycie umiejętności i kompetencji, które
mają zapewnić mu konkurencyjność na rynku pracy. Doskonalenie kształcenia na Wydziale
Technologii Drewna jest realizowane przez:
• upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania wprowadzanych przez kadrę
dydaktyczną oraz wskazywanie uchybień i wdrażanie działań naprawczych,
• monitorowanie procesu kształcenia w celu ciągłego podnoszenia jego jakości, zgodnie
z misją i strategią oraz polityką jakości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie oraz Wydziału Technologii Drewna,
• wykorzystanie najnowszych osiągnięć naukowych w tworzeniu programów
dydaktycznych,
• utrzymywanie konkurencyjności Wydziału wśród innych szkół wyższych w kraju i za
granicą.
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Istotną rolę w WSZiDJK odgrywają hospitacje zajęć dydaktycznych, ankiety
studenckie, monitorowanie losów absolwentów oraz opinie interesariuszy zewnętrznych.
3. Model, struktura i lokalizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia
Jakości Kształcenia
Model ogólny wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia WTD.

Za prawidłowe funkcjonowanie WSZiDJK odpowiedzialne są przede wszystkim
Władze Wydziału (w szczególności prodziekan do spraw dydaktyki). Bezpośrednią kontrolę
i weryfikację jakości prowadzenia zajęć przeprowadza Komisja Hospitacyjna, której skład
został ustalony przez Radę Wydziału. Działania te wspomaga Samorząd Studentów WTD.
„Narzędziami” do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego systemu
jakości kształcenia są między innymi: opinie hospitacyjne Komisji Hospitacyjnej oraz
studenckie ankiety zajęć dydaktycznych (uzyskiwane z systemu ogólnouczelnianego), a także
system nagród pozostających w gestii dziekana WTD i J.M. Rektora SGGW oraz kar
dyscyplinarnych orzekanych przez Komisję Dyscyplinarną SGGW. Wyniki hospitacji i ankiet
są omawiane z pracownikami (w sposób indywidualny) oraz całościowy na Radzie Wydziału
i zebraniach w katedrach, co skutkuje konkretnymi działaniami dotyczącymi np. modyfikacji
form i kryteriów oceniania studentów, sposobu kontaktów z przemysłem lub korekty procedur
w zakresie zapewnienia jakości.
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Uwzględniając specyfikę Wydziału opracowano szczegółowy model Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, w którym umiejscowiono zadania
(obszary działań) między innymi dla poszczególnych komisji, pełnomocników
i koordynatorów.
Ponadto, na bieżąco prowadzone są kontrole zgodności realizacji zajęć dydaktycznych
z planem. Wszelkie zmiany i odstępstwa od planu wymagają uprzedniej zgody prodziekana
do spraw dydaktyki.
Jakość nauczania jest poprawiana poprzez zmiany w ramowym programie studiów.
Program studiów w oparciu o obowiązujące standardy opracowuje Komisja ds. Dydaktyki
i Jakości Kształcenia, w której skład wchodzą także przedstawiciele studentów i młodej kadry
naukowo-dydaktycznej oraz pracodawca jako przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych.
Zmiany w programie zatwierdza Rada Wydziału.
Innym elementem zapewniającym jakość nauczania jest kontrola opracowywanych
skryptów i materiałów do ćwiczeń, które są drukowane przez Wydawnictwo SGGW.
Na Wydziale powołana jest Komisja ds. Skryptów, która zapoznaje się z treścią skryptów
przygotowanych do druku i rekomenduje Radzie Wydziału poszczególne opracowania
według listy rankingowej (najlepsze skrypty trafiają do druku).

4. Funkcje i zadania
Podstawową funkcją i zasadniczym zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna jest prowadzenie
właściwej polityki zapewnienia jakości kształcenia, a w szczególności:
1) organizacja procesu dydaktycznego,
2) stały monitoring programów kształcenia pod kątem zgodności z obowiązującymi
aktami prawnymi, w szczególności dedykowanymi dla kierunku technologia drewna,
3) doskonalenie procesu kształcenia,
4) systematyczna analiza programów kształcenia z uwzględnieniem poprawy efektów
kształcenia oraz prawidłowości formułowania sylabusów,
5) określenie zasad oceny studentów,
6) poprawa jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
7) określenie odpowiedzialności za zapewnienie jakości kształcenia w odniesieniu
do władz wydziału, osób odpowiedzialnych za poszczególne przedmioty i pozostałej
kadry dydaktycznej,
8) prowadzenie polityki informacyjnej o efektach działań doskonalących jakość
kształcenia.
System wdrażany jest poprzez „Procedury Jakości Kształcenia” na Wydziale Technologii
Drewna.
1) Narzędzia wewnętrzne:
a) ankiety,
b) hospitacje,
c) działania korygujące i zapobiegawcze,
d) rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań od decyzji,
e) badanie satysfakcji absolwentów,
f) przegląd WSZiDJK,
g) konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi.
2) Narzędzia zewnętrzne:
a) ewaluacja,
b) akredytacje.
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5. Procedury implementacyjne, monitorowanie i system oceny
Osiągnięcie założonych celów odbywa się poprzez wdrożenie zarządzania jakością wg
cyklu Deminga (P_D_C_A) – wykonaj-sprawdź-popraw-zaplauj, tj. poprzez:
- ustalenie przejrzystego zakresu odpowiedzialności za zarządzanie jakością kształcenia,
- określanie jasnych celów i planów poprawy jakości kształcenia,
- dostarczanie czytelnych wzorców i standardów postępowania w zakresie kształcenia oraz
zarządzania jakością kształcenia,
- ciągłe monitorowanie jakości procesu kształcenia,
- regularną ocenę jakości procesu i efektów kształcenia,
- podejmowanie stosownych, systematycznych działań doskonalących,
- stymulowanie i nagradzanie wysokiej jakości kształcenia,
- rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
- identyfikację, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń
w zakresie kształcenia oraz zarządzania jakością kształcenia,
- publikowanie informacji na temat jakości procesu i efektów kształcenia,
- rozwój współpracy w dziedzinie zarządzania jakością kształcenia z interesariuszami i
partnerami Uczelni z kraju i zagranicy.
System Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
na Wydziale Technologii Drewna jest monitorowany zgodnie z Kalendarzem Jakości,
opracowywanym raz do roku przez koordynatora ds. jakości kształcenia. Kalendarz Jakości
Zatwierdza Dziekan, a następnie - stosowną uchwałą - Rada Wydziału.
Prodziekan ds. Dydaktyki, w konsultacji z koordynatorem ds. jakości kształcenia, raz
w roku akademickim wykonuje analizę weryfikacji efektów kształcenia. Po zaopiniowaniu
przez Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia przedkłada analizę Dziekanowi, a Dziekan
informuje o niej Radę Wydziału.
Zgłaszane konflikty i incydenty są rozwiązywane przez Dziekana, który może
delegować uprawnienia w tym zakresie na inne osoby.
WSZiDJK jest oceniany, analizowany i doskonalony za pomocą okresowych
przeglądów wykonywanych przez koordynatora ds. jakości kształcenia. Po zasięgnięciu opinii
Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, koordynator ds. jakości kształcenia składa
Radzie Wydziału sprawozdanie (raport) przeglądu WSZiDJK (raz w roku akademickim).
Dokumentacja dotycząca Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia
Jakości Kształcenia jest przechowana przez koordynatora ds. jakości kształcenia przez okres 5
lat w pomieszczeniach Dziekanatu WTD.
6. Zakres i regulamin działania komisji wydziałowych oraz pełnomocników i
koordynatorów dziekana
W działaniach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna uczestniczy szereg Komisji:
Wydziałowa Komisja Dydaktyczna i Jakości Kształcenia – skład podstawowy:
• dr hab. inż. Piotr Borysiuk – przewodniczący
• dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW – wiceprzewodniczący (koordynator ds.
jakości kształcenia)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Krajewski – dziekan
• prof. dr hab. inż. Piotr Beer – prodziekan ds. nauki i rozwoju
• kierownicy Katedr (lub wytypowani przez nich przedstawiciele)
• przedstawiciel Samorządu Studentów WTD
• przedstawiciel doktorantów
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Wydziałowa Komisja Dydaktyczna i Jakości Kształcenia – skład rozszerzony:
• dr hab. inż. Piotr Borysiuk – przewodniczący
• dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW – wiceprzewodniczący (koordynator ds.
jakości kształcenia)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Krajewski – dziekan
• prof. dr hab. inż. Piotr Beer – prodziekan ds. nauki i rozwoju
• kierownicy Katedr (lub wytypowani przez nich przedstawiciele)
• kierownicy Zakładów (lub wytypowani przez nich przedstawiciele)
• przedstawiciel Samorządu Studentów WTD
• przedstawiciel doktorantów
• przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (pracodawców)
Wydziałowa Komisja Stypendialna:
• dr hab. inż. Piotr Borysiuk – przewodniczący
• dr inż. Mariusz Cyrankowski – wiceprzewodniczący
• mgr inż. Marzena Gnatowska – sekretarz
• sześciu przedstawicieli studentów reprezentujących różne roczniki i formy studiów
Wydziałowa Komisja Hospitacyjna:
• prof. dr hab. inż. Danuta Nicewicz – przewodnicząca
• dr inż. Tomasz Zielenkiewicz
• kierownicy Katedr
• kierownicy Zakładów
• osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot
Wydziałowa Komisja ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych i wyznaczania
recenzentów:
• dr hab. inż. Piotr Borysiuk – przewodniczący
• dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW – wiceprzewodniczący (koordynator ds.
jakości kształcenia)
• dr inż. Andrzej Antczak
• dr inż. Paweł Czarniak
• dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk
Wydziałowa Komisja ds. skryptów:
• dr hab. inż. Sławomir Krzosek, prof. SGGW – przewodniczący
• prof. dr hab. inż. Piotr Beer – wiceprzewodniczący
• dr hab. inż. Piotr Borysiuk
• dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW (koordynator ds. jakości kształcenia)
Wydziałowa komisja rekrutacyjna
- o zmiennym składzie (powoływana co roku)
Zakres działań i kompetencje (regulaminy) poszczególnych komisji są określone w
zarządzeniach Dziekana Wydziału Technologii Drewna i są zgodne ze stosownymi
przepisami i zapisami zawartymi między innymi w Statusie i Regulaminie Studiów Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dokumentacja dotycząca prac komisji
wydziałowych jest prowadzona przez przewodniczących tych komisji. Przewodniczący
przygotowują i przedstawiają sprawozdania z działalności komisji.
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W funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna wpisują się pełnomocnicy i koordynatorzy
dziekana:
Pełnomocnicy dziekana:
- ds. współpracy międzynarodowej – dr hab. inż. Mariusz Mamiński
- ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów – dr inż. Piotr Boruszewski
- ds. praktyk studenckich po II roku – dr inż. Piotr Mańkowski
- ds. praktyk studenckich po III roku – dr inż. Andrzej Tomusiak
- ds. praktyk studenckich specjalności KDZ – mgr Andrzej Cichy
- ds. praktyk zagranicznych – dr inż. Tomasz Grobelny
- ds. studentów niepełnosprawnych – dr inż. Piotr Boruszewski
- ds. potwierdzania efektów kształcenia (PEU) – dr hab. inż. Piotr Borysiuk
Koordynatorzy dziekana:
- ds. dydaktyki na studiach meblarstwo – dr inż. Jacek Wilkowski
- ds. jakości kształcenia – dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
- ds. finansowych wydziału – dr inż. Jacek Wilkowski
- ds. planów dydaktycznych – dr inż. Andrzej Radomski
- ds. promocji wydziału – dr inż. Izabela Niziałek
- ds. mediów elektronicznych – dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk
- ds. sprawozdawczości w systemie POLON – dr inż. Michał Drożdżek
Zakres działań, obowiązków i kompetencji pełnomocników i koordynatorów są
określone przede wszystkim w zarządzeniach Dziekana Wydziału Technologii Drewna
(załączniki). Pełnomocnicy i koordynatorzy prowadzą dokumentację ze swojej działalności
oraz przygotowują i przedstawiają z niej sprawozdania.

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