KALENDARZ JAKOŚCI
Kalendarz Jakości
Wydziału Technologii Drewna
SGGW w Warszawie

Wersja 2.1
Obowiązuje od:
29.09.2015 r.

1. Cele operacyjne na rok akademicki 2015/16
Lp.

Cel

1

Przegląd Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia
Jakości Kształcenia (również w
kontekście zaleceń Zespołu
Oceniającego PKA) i
wprowadzenie pożądanych zmian
Analiza kandydatów oraz ich
przygotowania do rozpoczęcia
studiów na kierunku technologia
drewna i meblarstwo na studiach
stacjonarnych i zaocznych
(przekazanie opracowanego
przewodnika studenta I roku)
Wprowadzenie dwujęzycznych
prezentacji (pl/en) do wszystkich
wykładów i ćwiczeń na studiach II
stopnia.

2

3

4

Doskonalenie zasad prowadzenia
przedmiotów sprawiających
największe problemy studentom

5

Poprawa zaplecza dydaktycznego
(uzupełnienie o sprzęt
laboratoryjny i nowe pomoce
dydaktyczne oraz materiały
dydaktyczne)

6

Analiza możliwości dalszego
poszerzania i modyfikacji oferty
dydaktycznej np., studia
podyplomowe

Osoby
odpowiedzialne
Dziekan
Prodziekan ds.
dydaktyki
Koordynator ds.
jakości kształcenia

Czas
realizacji
Wrzesień –
2015 oraz
czerwiec 2016

Prodziekan ds.
dydaktyki,
Przewodniczący
Samorządu
Studentów WTD,
Koordynator ds.
promocji
Dziekan,
Prodziekan ds.
dydaktyki
Koordynator ds.
jakości kształcenia

Październik
2015

Spotkanie informacyjne
dla studentów I roku z
przedstawicielami
Wydziału (notatka).
Ankieta wśród studentów
I roku (wyniki ankiet).

Semestr
zimowy i letni

Prodziekan ds.
dydaktyki, Komisja
ds. Dydaktyki i
Jakości Kształcenia,
Kierownicy Katedr,
Komisja
hospitacyjna i
prowadzący zajęcia
Prodziekan ds.
dydaktyki,
Kierownicy Katedr
Komisja ds.
skryptów

Semestr
zimowy i letni

Prace Komisji ds.
dydaktyki i jakości
kształcenia, spotkania
zespołów prowadzących
poszczególne przedmioty
(notatki).
Ocena rozkładu ocen z
przedmiotów
sprawiających problemy
studentom (notatki) –
weryfikacja efektów
kształcenia.

Dziekan,
Prodziekan ds.
dydaktyki, Komisja
ds. Dydaktyki i
Jakości Kształcenia,

Listopad 2015
– marzec 2016

Semestr
zimowy i letni

Sposób weryfikacji
Prace Komisji ds.
Dydaktyki i Jakości
Kształcenia, spotkania
kolegium dziekańskiego
(notatki).

Ocena bazy
dydaktycznej, wydanie
nowych skryptów,
spotkania zespołów
prowadzących
poszczególne przedmioty
(notatki)
Analiza przygotowanej
dokumentacji (pełny
program z efektami
kształcenia)

Kalendarz przyjęty Uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie
w dniu 29.09.2015 r. po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję
ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.
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2. Plan działań projakościowych 2015/16
Lp.

Co?

Kto?

Jak?

Kiedy?

Gdzie?

1

Ankieta
studencka

Studenci

System
elektroniczny

2

Okresowa ocena
nauczycieli
akademickich

pracownicy
naukowodydaktyczni

Ankiety w
wersji
papierowej

Na
wszystkich
formach
studiów
Wydział
Technologii
Drewna

3

Układanie
planów zajęć
dydaktycznych

Koordynator
dziekana ds.
planów
dydaktycznych

Program
komputerowy

Na koniec
semestru
zimowego i
letniego
co 2/4 lata
(powtórna –
po roku dla
osób z oceną
negatywną)
Przed
rozpoczęciem
każdego
semestru

4

Układanie
planów sesji
egzaminacyjnych

Starości
roczników i
prowadzący
zajęcia

Informacja w
formie
papierowej

Wydział
Technologii
Drewna

5

Podział
studentów na
grupy

Pracownicy
dziekanatu
WTD

System
elektroniczny

6

Kontrola praktyk

Pełnomocnicy
ds. praktyk

7

Kontrola
poziomu
prac
dyplomowych
Weryfikacja
antyplagiatowa
prac
dyplomowych

Prodziekan ds.
dydaktyki

Wizyty
lub
kontakt
telefoniczny i
korespondencja
e-mail.
Notatka
z
kontroli

Przed
zakończeniem
każdego
semestru
studiów
Przed
rozpoczęciem
każdego
semestru
studiów
W miesiącach
realizacji
praktyk

Pracownicy
dziekanatu
WTD

System
elektroniczny

Weryfikacja
aktywności
naukowej osób
zaliczanych do
minimum
kadrowego

Prodziekan ds.
Nauki,
Prodziekan ds.
Dydaktyki,
Pełnomocnik
ds. Jakości
Kształcenia
Komisja
Hospitacyjna

Notatka
weryfikacji
sprawozdań
działalności
naukowej

8

9

10

Hospitacje zajęć
dydaktycznych

Protokoły
hospitacji

z

Marzec
lipiec

i

Cały
rok
(każda praca
dyplomowa
złożona
do
dziekanatu)
Marzec

z

z

Cały
rok
akademicki

Wydział
Technologii
Drewna

Wydział
Technologii
Drewna

Wydział
Technologii
Drewna

Sposób
weryfikacji?
Liczba poprawnie
wypełnionych
ankiet
Liczba poprawnie
wypełnionych
ankiet

Liczba terminowo
i poprawnie
przygotowanych
programów zajęć
dydaktycznych
(poszczególne
roczniki i formy
studiów)
Liczba poprawnie
zaplanowanych
sesji
egzaminacyjnych
Liczba studentów
poszczególnych
roczników
przypisanych do
grup
Liczba odbytych
rozmów
kontrolnych

Wydział
Technologii
Drewna
Wydział
Technologii
Drewna

Liczba
skontrolowanych
prac
Liczba protokołów
weryfikacji

Wydział
Technologii
Drewna

Liczba aktywności
(publikacje,
wystąpienia
konferencyjne)

Wydział
Technologii
Drewna

Liczba protokołów

Mierniki jakości kształcenia podane są w opisie Strategii Wydziału Technologii Drewna
SGGW w Warszawie do 2022 roku przyjętej i obowiązującej od 14 kwietnia 2015 r.
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