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Polityka i cele jakości kształcenia  
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z podstawowych celów funkcjonowania 

Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, zgodnie z misją Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz misją Wydziału. Realizację tego celu umożliwiają  

zarówno kompetencje nauczycieli akademickich, prowadzone badania naukowe, transfer wiedzy, 

umiędzynarodowienie działalności naukowo-dydaktycznej, jak też utrzymanie i rozwijanie 

pozytywnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Celem głównym procesu kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz 

studiach podyplomowych i innych formach kształcenia ustawicznego realizowanych na Wydziale 

jest: wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na wysokim 

poziomie, dzięki którym będą mogli realizować kariery zawodowe na konkurencyjnym rynku pracy, 

nie tylko krajowym, ale również zagranicznym, jak też funkcjonować w nowoczesnym 

społeczeństwie opartym na wiedzy.  

Cele szczegółowe wynikające z tak sformułowanego celu głównego, które ujęte są w Wewnętrznym 

Systemie Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, realizowane są przez następujące 

działania: 

 zapewnianie spójności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji; 

 monitorowanie, analizę, diagnozę, ocenę i doskonalenie efektów kształcenia w procesie 

kształcenia; 

 aktualizację i poszerzanie oferty edukacyjnej, w tym doskonalenie programów kształcenia, 

zgodnie z rozwojem nauki, zapotrzebowaniem społecznym i oczekiwaniami rynku pracy; 

 zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego nauczycieli akademickich, oraz kompetencji 

zawodowych kadry technicznej i administracyjnej uczestniczącej w realizacji procesu kształcenia; 

 współpracę z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kształcenia i badań 

naukowych; 

 współpracę z wiodącymi instytucjami i organizacjami otoczenia społeczno-gospodarczego, 

poprzez podejmowanie wspólnych zadań badawczych, jak i udział przedstawicieli tych instytucji 

w procesie kształcenia; 

 monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału; 

 włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w zapewnienie i doskonalenie jakości 

kształcenia realizowanego na Wydziale; 

 rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej Wydziału; 

 dbałość o efektywny przepływ informacji. 

Działania w zakresie jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

SGGW są zgodne z aktualną Polityką i Celami Jakości Kształcenia Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Strategią Rozwoju Uczelni i Wydziału oraz z wytycznymi Strategii 

Bolońskiej. Bazują one na przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych oraz rekomendacjach 

zawartych w Standardach i Wskazówkach Dotyczących Jakości Kształcenia w Europejskim 

Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA. Jakość kształcenia jest planowana, wdrażana, 

weryfikowana oraz doskonalona za pomocą Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia i podlega okresowym przeglądom. 

Za rozwijanie kultury jakości kształcenia, w szczególności za zapewnienie i doskonalenie jakości 

kształcenia, odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej Wydziału. 


