
Załącznik 2. do wniosku o utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich 
 
 

Studia Doktoranckie  
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie 

 
Efekty kształcenia i sposoby ich weryfikacji 

 
1. Efekty kształcenia 

Realizacja programu studiów przygotuje doktorantów do pracy o charakterze dydaktycznym 
i naukowo-badawczym, a w szczególności doprowadzi do osiągnięcia następujących efektów 
kształcenia: 
 

a)  wiedza na zaawansowanym poziomie 
SD_W01 posiada pogłębioną wiedzę z obszaru żywienia człowieka, produkcji i obrotu 

żywnością, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz nauk konsumenckich; 
SD_W02 posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań 

naukowych, w szczególności w zakresie wybranego tematu badań; 
SD_W03 posiada wiedzę dotyczącą przygotowania i realizacji projektów badawczych; 
SD_W04 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej oraz metodyki  

i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych; 
b)  umiejętności związane z prowadzeniem badań naukowych 
SD_U01 potrafi definiować cele i hipotezy badawcze, dobrać optymalne metody, techniki 

i narzędzia badawcze do realizacji przyjętych celów; 
SD_U02 potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy badawcze z obszaru nauk 

związanych z żywieniem człowieka, produkcją i obrotem żywnością oraz 
zachowaniami konsumentów na rynku żywności; 

SD_U03 potrafi pozyskiwać informacje związane z prowadzonymi badaniami, a także 
dokonywać właściwej ich selekcji, analizy, syntezy, oceny i interpretacji; 

SD_U04 potrafi prowadzić i dokumentować wyniki prac badawczych oraz przygotować 
publikacje naukowe, przestrzegając zasad ochrony własności intelektualnej;  

c) kompetencje społeczne, odnoszące się do działalności naukowo-badawczej  
 i społecznej roli naukowca 
SD_K01 ma umiejętność pracy w zespołach badawczych; 
SD_K02 jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy z obszaru nauk związanych z 

żywieniem człowieka i żywnością oraz obejmujących problematykę zachowań 
konsumentów, a w tym roli kształcenia ustawicznego i rozwoju  
w zakresie naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym; 

SD_K03 wykazuje otwartość, pomysłowość i wytrwałość w podejmowaniu nowych 
wyzwań naukowych oraz zadań dydaktycznych; 

SD_K04 ma świadomość konieczności przestrzegania zasad prawa i etyki w pracy 
naukowej, dydaktycznej i zawodowej; 

SD_K05 jest świadomy znaczenia prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej dla 
społeczeństwa i gospodarki. 

 
 

1 



 
2. Sposób weryfikacji efektów kształcenia  

 
Weryfikacja efektów kształcenia będzie się odbywała przez: 

– przyjęcie przez Kierownika Studiów Doktoranckich rocznego sprawozdania doktoranta 
obejmującego informacje o przebiegu pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej  
i organizacyjnej w minionym roku akademickim wraz z uwagami i opinią kierownika 
odpowiedniej jednostki oraz promotora/opiekuna naukowego; 

– ocenę postępów w realizacji pracy doktorskiej prezentowanych na wydziałowych seminariach 
doktoranckich; 

– uzyskanie ocen z zaliczeń i/lub egzaminów z poszczególnych przedmiotów realizowanych 
w ramach programu studiów i ich potwierdzenie semestralnym wpisem przez osoby 
odpowiedzialne za przedmiot do indeksu; 

– potwierdzenie przez kierownika odpowiedniej jednostki wpisem do indeksu wymiaru 
zrealizowanych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych  
na Wydziale lub współuczestnictwa w ich prowadzeniu w danym roku akademickim. 
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