Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 126/2015
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 12 marca 2015 r.

RAPORT SAMOOCENY
OCENA PROGRAMOWA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

CZĘŚĆ I
Prezentacja podstawowych danych dotyczących ocenianego kierunku 1
Nazwa szkoły wyższej:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Nazwa ocenianego kierunku: dietetyka
 ۔poziom kształcenia: studia I i II stopnia
 ۔forma studiów: stacjonarne
 ۔obszar/obszary kształcenia oraz dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny
naukowe 2, do których odnoszą się efekty kształcenia:
Punkty ECTS 3
Dziedziny
Dyscypliny
L.p.
Nazwa obszaru
nauki
naukowe
liczba
%
STUDIA I STOPNIA
Obszar nauk rolniczych,
leśnych
i weterynaryjnych
Obszar nauk medycznych
2.
i nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej
STUDIA II STOPNIA

Dziedzina
nauk
rolniczych
Dziedzina
nauk
o zdrowiu

Technologia
żywności
i żywienia

Obszar nauk rolniczych,
leśnych
i weterynaryjnych
Obszar nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej

Dziedzina
nauk
rolniczych
Dziedzina
nauk
o zdrowiu

Technologia
żywności
i żywienia

1.

1.
2.

154

84,1

29

15,9

107

86,2

17

13,8%

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny, lub które należy przygotować do wglądu
w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 1.
2
Określenia: obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe, stopień i tytuł
naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, dorobek artystyczny, osiągnięcia
artystyczne oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki.
3
Nie dotyczy okresu poprzedzającego wprowadzenie profili kształcenia.
1

1

Informacja o ocenach Polskiej/Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), jakie uzyskał
wizytowany kierunek studiów:
Poziom
Profil
Ocena
Data wydania
Uwagi i zalecenia 5
4
kształcenia
kształcenia
-

-

-

-

-

Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne
lub inne instytucje krajowe.
Nazwa instytucji
Wyniki/uwagi i zalecenia
Skład zespołu przygotowującego raport samooceny
Imię i nazwisko

Tytuł
lub
stopień
funkcja pełniona w Uczelni

naukowy/stanowisko/

Krystyna Gutkowska

Prof. dr hab./profesor zwyczajny/Dziekan Wydziału

Irena Ozimek

Prof. dr hab./profesor nadzwyczajny/
Prodziekan ds. Dydaktyki (studia stacjonarne)

Jadwiga Hamułka

Dr hab./profesor nadzwyczajny/
Prodziekan ds. Dydaktyki (studia niestacjonarne)

Danuta Rosołowska-Huszcz

Prof. dr hab./profesor nadzwyczajny/
Prodziekan ds. Nauki

Anna Kołłajtis-Dołowy

Dr hab./adiunkt/Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości
Kształcenia

Andrzej Gantner

Mgr inż./ Dyrektor Generalny Polskiej Federacji
Producentów Żywności Związek Pracodawców

Dominika Głąbska

Dr inż./adiunkt/członek Wydziałowej Komisji
ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia/Pełnomocnik
Dziekana ds. Kontaktów z Absolwentami

Dominika Guzek

Dr inż./adiunkt/członek Wydziałowej Komisji
ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Emilia Lipińska

Mgr/ specjalista administracyjny/Kierownik Dziekanatu

Magdalena Heropolitańska

specjalista administracyjny

Elżbieta Kaproń
Daniel Knysak
Marcin Kurek

specjalista administracyjny
Inż./ Przewodniczący Samorządu Wydziałowego
Mgr inż./ Przedstawiciel doktorantów

Nie dotyczy okresu poprzedzającego wprowadzenie profili kształcenia.
Należy podać kryterium, w odniesieniu do którego je sformułowano (np. program kształcenia, minimum kadrowe, itp.).
Natomiast działania podjęte przez uczelnię/jednostkę w celu ich usunięcia i efekty tych działań należy szczegółowo opisać
w odpowiednich częściach raportu.
4
5

2

Tabela nr 1
Liczba studentów
Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy
studiów (z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na
ocenianym kierunku)
Liczba studentów ocenianego kierunku
Rok
Poziom studiów
studiów
Razem
stacjonarnych
niestacjonarnych
D.3.L. 6
B.R.A. 7
D.3.L.
B.R.A.
71
60
60
I
I stopnia
50
52
52
II
48
48
48
III
63
65
65
I
II stopnia
47
47
47
II
RAZEM:
279
272
272
Tabela nr 2
Liczba absolwentów
Należy podać liczbę absolwentów ocenianego kierunku studiów w ostatnich trzech latach
z podziałem na poziomy i formy studiów, z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form
studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku
Liczba absolwentów ocenianego kierunku
Poziom
studiów

Rok
ukończenia

I stopnia
II stopnia
RAZEM:

6
7

stacjonarnych

niestacjonarnych

Liczba studentów,
którzy rozpoczęli
cykl kształcenia
kończący się
w danym roku

Liczba
absolwentów
w danym
roku

Liczba
studentów,
którzy
rozpoczęli
cykl
kształcenia
kończący się
w danym roku

Liczba
absolwentów
w danym
roku

Razem
liczba
absolwentów

2015

71

43

-

-

43

2014

63

46

-

-

46

2015

78

49

-

-

49

212

138

-

-

138

Dane sprzed 3 lat.
Bieżący rok akademicki.
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Tabela nr 3.
Wskaźniki ilościowe dotyczące programu kształcenia na ocenianym kierunku studiów
Liczba punktów ECTS
z tego z
Rodzaje zajęć
Nazwy przedmiotów/modułów zajęć
Ogółem poszczególnych
przedmiotów
STUDIA STACJONARNE – I stopnia
wymagające
bezpośredniego udziału
nauczyciela i studentów
z zakresu nauk
podstawowych
właściwych dla
ocenianego kierunku
studiów, do których
odnoszą się efekty
kształcenia dla tego
kierunku, poziomu
i profilu kształcenia
o charakterze
praktycznym, w tym
zajęcia laboratoryjne,
warsztatowe i projektowe

niezwiązane
z kierunkiem studiów
zajęcia
ogólnouczelniane lub
zajęcia na innym
kierunku studiów

183

Chemia ogólna i organiczna
Technologia informacyjna

5

22

3

Podstawy genetyki

5

Biochemia ogólna i żywności

4

Mikrobiologia ogólna i żywności

5

Anatomia człowieka
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Fizjologia człowieka
Ekologia i surowce spożywcze
Wyposażenie zakładów żywienia
zbiorowego
Towaroznawstwo żywności przetworzonej
Żywienie człowieka
Analiza żywności
Technologia gastronomiczna
Kliniczny zarys chorób I
Bezpieczeństwo i higiena żywności
Ocena żywienia
Dietetyka I
Toksykologia żywności
Chemia żywności
Kliniczny zarys chorób II
Żywienie wybranych grup ludności
Edukacja żywieniowa
Dietetyka II
Dietetyka pediatryczna
Dietetyka wybranych schorzeń
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
Poradnictwo dietetyczne
Praktyki
Pracownia dyplomowa

4
3
5
4
4

Język obcy (sem. 2 i 3)

104

5
5
4
4
3
2
4
4
3
2
3
4
3
3
4
3
2
3
13
10
8

7
1

Wychowanie fizyczne

4

Rodzaje zajęć

Nazwy przedmiotów/modułów zajęć

Etyka
Podstawy socjologii
Psychologia ogólna i żywienia
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona konsumenta
Przedmioty do wyboru*:
do wyboru przez studenta Socjologia żywienia
Biologiczna ocena żywności
Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej
i wygodnej
Projektowanie zakładu gastronomicznego
Żywność ekologiczna
z obszarów nauk
humanistycznych
i nauk społecznych 8

Liczba punktów ECTS
z tego z
Ogółem poszczególnych
przedmiotów
8

55

4
4
4

Technologia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Technologia żywności pochodzenia
roślinnego
Organizacja cateringu w placówkach
służby zdrowia
Żywność specjalnego przeznaczenia
żywieniowego
Zachowania konsumentów na rynku
żywności
Analiza sensoryczna
Podstawy biotechnologii
Informatyka w żywieniu i poradnictwie
Przedmioty do wyboru z oferty
ogólnowydziałowej**
Język obcy (sem. 2 i 3)

z języka obcego

z wychowania fizycznego

praktyki zawodowe (jeśli
program kształcenia na
ocenianym kierunku
uwzględnia praktyki
zawodowe)

1
2
2
1
2
20
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

Wychowanie fizyczne

7
1

Praktyka
Pracownia dyplomowa
Język obcy (sem. 2)
Język obcy (sem. 3)

13
10
3
4

7
1

13

* Student wybiera 5 przedmiotów wykładowo-ćwiczeniowych (4 ECTS) łącznie za 20 ECTS.
** Student wybiera 2 przedmioty wykładowe łącznie za 4 ECTS z puli przedmiotów z oferty
ogólnowydziałowej, które są proponowane studentom w roku akademickim poprzedzającym ich realizację.

Nie dotyczy kierunków przyporządkowanych do obu wymienionych obszarów; w przypadku przyporządkowania kierunku
do jednego z tych obszarów należy uwzględnić wyłącznie obszar pozostały.

8

5

Rodzaje zajęć

Nazwy przedmiotów/modułów zajęć

Liczba punktów ECTS
z tego z
Ogółem poszczególnych
przedmiotów

STUDIA STACJONARNE – II stopnia
wymagające
bezpośredniego udziału
nauczyciela i studentów
z zakresu nauk
podstawowych
właściwych dla
ocenianego kierunku
studiów, do których
odnoszą się efekty
kształcenia dla tego
kierunku, poziomu
i profilu kształcenia
o charakterze
praktycznym, w tym
zajęcia laboratoryjne,
warsztatowe i projektowe

niezwiązane
z kierunkiem studiów
zajęcia ogólnouczelniane
lub zajęcia na innym
kierunku studiów
z obszarów nauk
humanistycznych
i nauk społecznych 9

124
Statystyka w badaniach

2

7
Zarządzanie i marketing

2

Metodologia badań

3

Fizjologia żywienia człowieka
Patofizjologia kliniczna
Epidemiologia żywieniowa
Dietoprofilaktyka
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Psychologia kliniczna
Żywienie kliniczne I
Żywienie w położnictwie i neonatologii
Dietoterapia
Przemysłowa produkcja potraw
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Diagnostyka laboratoryjna
Żywienie kliniczne II
Preparaty dietetyczne
Żywienie osób starszych
Diety niekonwencjonalne
Etnodietetyka
Zasady organizacji żywienia w szpitalach
i sanatoriach
Fizjologia i żywienie w sporcie
Metabolizm białka i energii
Praktyki
Pracownia dyplomowa
Wychowanie fizyczne

90

7

3
3
8
20
1
6

Przedmioty ogólnowydziałowe
Psychologia społeczna
Zarządzanie własnością intelektualną

4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
2
3
2
4
3
2
3

2

7

1

Statystyka w badaniach

2

Zarządzanie i marketing

2

Nie dotyczy kierunków przyporządkowanych do obu wymienionych obszarów; w przypadku przyporządkowania kierunku
do jednego z tych obszarów należy uwzględnić wyłącznie obszar pozostały.
9

6

Rodzaje zajęć

Nazwy przedmiotów/modułów zajęć

Przedmioty do wyboru z oferty
ogólnowydziałowej*
do wyboru przez studenta Elektyw w języku obcym

z języka obcego

Liczba punktów ECTS
z tego z
Ogółem poszczególnych
przedmiotów
6

39
4

Wychowanie fizyczne

1

Praktyka

8

Pracownia dyplomowa

20

Elektyw w języku angielskim
lub język obcy

4

4

z wychowania fizycznego

1

praktyki zawodowe (jeśli
program kształcenia na
ocenianym kierunku
uwzględnia praktyki
zawodowe)

8

* Student wybiera 3 przedmioty wykładowe łącznie za 6 ECTS z puli przedmiotów z oferty
ogólnowydziałowej, które są proponowane studentom w roku akademickim poprzedzającym ich realizację.
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Tabela nr 4
Moduły
zajęć
związane
z
prowadzonymi
badaniami
naukowymi
w dziedzinie/dziedzinach nauki właściwej/właściwych dla ocenianego kierunku studiów, służące
zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych
Formy zajęć
Nazwa
Wykłady
seminaria
laboratoria
ćwiczenia
tutoriale
ogółem
przedmiotu/
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
punktów
punktów
punktów
punktów
punktów
punktów
modułu zajęć godzin
godzin
godzin
godzin
godzin
godzin
ECTS

ECTS

ECTS

ECTS

ECTS

ECTS

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Fizjologia
człowieka

30

30

60

5

Podstawy
genetyki

30

30

60

5

Towaroznawstwo żywności
przetworzonej
Immunologia

30

30

60

5

30

2

Żywienie
człowieka

30

45

75

5

Analiza
żywności

30

30

60

4

Technologia
gastronomiczna

30

45

75

4

Kliniczny zarys
chorób I

45

15

60

3

Psychologia
ogólna
i żywienia
Ochrona zdrowia

30

30

2

15

15

1

Statystyka

15

15

1

Bezpieczeństwo
i higiena
żywności
Ocena żywienia

15

15

30

2

30

30

60

4

Biochemia
żywienia

30

30

2

Dietetyka I

30

30

60

4

Toksykologia
żywności

30

30

60

3

Chemia
żywności

15

15

30

2

Kliniczny zarys
chorób II

30

15

45

3

Żywienie
wybranych grup
ludności

30

30

60

4

30

8

Nazwa
przedmiotu/
modułu zajęć

Formy zajęć
Wykłady
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

seminaria
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

laboratoria
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

ćwiczenia
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

tutoriale
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

30

ogółem
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

45

3

Edukacja
żywieniowa

15

Dietetyka II

30

30

60

3

Dietetyka
pediatryczna

30

30

60

4

Dietetyka
wybranych
schorzeń
Podstawy
diagnostyki
laboratoryjnej
Ekonomika
i organizacja w
ochronie zdrowia
Poradnictwo
dietetyczne

30

30

60

3

30

2

15

1

45

3

30

2

15

15

15

15

Seminarium

30
30

Pracownia
dyplomowa

10

10
92
ECTS
(50%)

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Fizjologia
żywienia
człowieka
Patofizjologia
kliniczna
Zdrowie
publiczne
Epidemiologia
żywieniowa

30

30

60

4

30

30

60

4

15

1

30

15

45

3

Dietoprofilaktyka

30

30

60

4

Suplementy diety

30

30

2

Metodologia
badań

15

30

2

Żywienie
kliniczne I

30

30

60

3

Żywienie w
położnictwie
i neonatologii

30

30

60

4

15

15

9

Nazwa
przedmiotu
/modułu
zajęć

Formy zajęć
Wykłady
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

seminaria
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

laboratoria
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

ćwiczenia
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

tutoriale
liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

liczba
godzin

liczba
punktów
ECTS

60

3

15

1

Dietoterapia

30

Toksykologia
żywieniowa

15

Diagnostyka
laboratoryjna

15

15

30

2

Regulacja
metabolizmu

30

30

60

4

Żywienie
kliniczne II

15

45

3

Preparaty
dietetyczne

15

45

2

Żywienie osób
starszych

30

60

4

Fizjologia
i żywienie
w sporcie
Metabolizm
białka i energii

30

45

3

45

3

Żywienie
w warunkach
ekstremalnych
Seminarium
(sem. 3)

15

15

1

Seminarium
(sem. 4)
Pracownia
dyplomowa

30

Ogółem

30
30
30
15

15

30

30

2

30

2
20

20
77
ECTS
(62%)
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Tabela nr 5
Struktura ocen z ostatniej sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego na ocenianym
kierunku
Sesja egzaminacyjna*
Egzamin dyplomowy**
Studia I stopnia
Studia I stopnia
Ocena 10
5,0
370
24,2%

Ocena
4,5
291
19,0%

Ocena
4,0
398
26,0%

Ocena
3,5
268
17,5%

Ocena
3,0
126
8,2%

Ocena
2,0
77
5,0%

Ocena
5,0
37
86,0%

Ocena
4,5
3
7,0%

Studia II stopnia
Ocena
5,0
312
28,0%

Ocena
4,5
300
26,9%

Ocena
4,0
317
28,4%

Ocena
3,5
120
10,8%

Ocena
4,0
3***
7,0%

Ocena
3,5
0
0,0%

Ocena
3,0
0
0,0%

Ocena
2,0
0
0,0%

Ocena
3,0
0
0,0%

Ocena
2,0
0
0,0%

Studia II stopnia
Ocena
3,0
46
4,1%

Ocena
2,0
20
1,8%

Ocena
5,0
34
69,4%

Ocena
4,5
9
18,4%

Ocena
4,0
6
12,2%

Ocena
3,5
0
0,0%

*Sesja egzaminacyjna – struktura ocen dotyczy letniej sesji egzaminacyjne 2014/2015
**Egzamin dyplomowy – struktura ocen egzaminu dyplomowego – stan na dzień 9.11.2015 r.
***Jedna z ocen 4,0 została uzyskana przez studenta w drugim terminie egzaminu dyplomowego.
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Liczba kolumn powinna być dostosowana do skali ocen stosowanej w uczelni.
11

Tabela nr 6
Struktura zatrudnienia w podstawowej jednostce organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek

Tytuł lub stopień naukowy
albo tytuł zawodowy

Razem

Liczba nauczycieli akademickich, dla których uczelnia stanowi
podstawowe miejsce pracy
dodatkowe miejsce pracy
z tego:
z tego:
w pełnym
w niepełnym
prowadzący
ogółem 12
wymiarze czasu
wymiarze czasu
zajęcia
stanowiący
pracy11
pracy
na danym
minimum
kierunku
kadrowe
10
8
3
0
0

Profesor

10

Doktor habilitowany

22

22

17

7

0

0

Doktor

73

73

63

9

0

0

Pozostali

17

17

2

0

0

0

Razem:

122

122

90

19

0

0

11
12

Liczba pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi 11

36

W nawiasie należy podać liczbę osób uczestniczących w procesie dydaktycznym na ocenianym kierunku.
W nawiasie należy podać dane dotyczące nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego ocenianego kierunku
12

Tabela nr 7.
Struktura kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku studiów

1

1

chemia

1

nauki o
zarządzaniu

nauki ekonomiczne

nauki
chemic
zne

towaroznawstwo

nauki
ścisłe

ekonomia

nauki społeczne

biologia

nauki
biologiczne
biochemia

farmacja

nauki medyczne
agronomia

zootechnika

inżynieria
żywności

technologia
żywności i
żywienia

nauki rolnicze

medycyna

Ogółem

Tytuł lub stopień
naukowy albo
tytuł zawodowy

Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
z tego reprezentujących
nauki medyczne
i nauki o zdrowiu
nauki
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
oraz nauki o
przyrodnicze
kulturze fizycznej

1

2

Studia I stopnia
• prof. 13

8

5(3) 14

• dr hab.

14

12(6)

• dr

54

43(8)

• mgr

15

1

1

1

1(1)

1

1(1)

1

2

1

2
Studia II stopnia

• prof.

6

6(3)

• dr hab.

9

7(4)

• dr

37

35(8)

• mgr

1

1(1)
1

1

1(1)

Należy podać dane zgodne z dokumentami o nadaniu tytułów i stopni naukowych oraz tytułu zawodowego. W przypadku zmiany profilu badawczego po ostatnim awansie
naukowym należy podać informacje dotyczące aktualnego profilu badawczego wraz z komentarzem pod tabelą.
14
W nawiasie należy podać dane dotyczące nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego ocenianego kierunku.
15
Lub równorzędny.
13
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Tabela nr 8.
Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym kierunku studiów
Tytuł/stopień
naukowy

Imię i nazwisko

1

Prof. dr hab.

Joanna Gromadzka-Ostrowska

2

Prof. dr hab.

Marzena Jeżewska-Zychowicz

3

Prof. dr hab.

Danuta Rosołowska-Huszcz

4

Dr hab.

Małgorzata Drywień

5

Dr hab.

Anna Kołłajtis-Dołowy

6

Dr hab.

Lucyna Kozłowska

7

Dr hab.

Ewa Lange

8

Dr hab. n. med.

Joanna Niegowska

9

Dr hab.

Barbara Pietruszka

10

Dr hab. lek med.

Dariusz Włodarek

11

Dr inż.

Jacek Bujko

12

Dr inż.

Danuta Gajewska

13

Dr inż.

Dominika Głąbska

14

Dr inż.

Magdalena Górnicka

Lp.

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki,
dyscyplina naukowa
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/ Nauki
medyczne/Medycyna
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia

14

Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym kierunku studiów
15
Dr inż.
Anna Harton
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
16
Dr inż.
Joanna Myszkowska-Ryciak
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
17
Dr inż.
Michał Oczkowski
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
18
Dr inż.
Ewelina Pałkowska-Goździk
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ Nauki rolnicze/Technologia
żywności i żywienia
19
Dr n. med.
Tadeusz Tacikowski
Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/ Nauki
medyczne/Medycyna

15

Tabela nr 9.

Lp.

1

16

Wykaz pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ocenianym kierunku studiów

Tytuł/stopień
naukowy
Prof. dr hab.

Imię
i nazwisko
Anna Brzozowska

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki społeczne/Nauki
ekonomiczne/ Ekonomia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki społeczne/ Nauki
ekonomiczne/ Towaroznawstwo

2

Prof. dr hab.

3

Prof. dr hab.

Krystyna
Gutkowska
Barbara Kowrygo

4

Prof. dr hab.

Irena Ozimek

5

Prof. dr hab.

6

Prof. dr hab.

7

Dr hab.

Wiesław Przybylski Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Krystyna Skwarło- Nauki przyrodnicze/ Nauki
Sońta
biologiczne/Biologia
Jerzy Bertrandt
Nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej /nauki
farmaceutyczne/

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akad. 2015/2016 16
Żywienie osób starszych
Seminarium
Nutrition and health
Toksykologia żywności
Toksykologia żywieniowa
Żywienie wybranych grup ludności
Podstawy socjologii

wykł. 28 godz.

Zarządzanie i marketing

wykł. 8 godz.

Prawo żywnościowe
Ochrona konsumenta
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy biotechnologii
Podstawy genetyki
Nowa żywność
Towaroznawstwo novel food
Żywienie a odporność organizmu

wykł. 12 godz.
wykł. 15 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 24 godz.
wykł. 25 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 9 godz.

Żywienie w warunkach ekstremalnych

wykł. 15 godz.

wykł. 30 godz.
wykł. 15 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 2 godz.

ćw. 30 godz.
ćw. 4 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
16

Lp.

17

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

8

Dr hab.

Ewa CzarnieckaSkubina

9

Dr hab.

Jadwiga Hamułka

10

Dr hab.

Maria Jeznach

11

Dr hab.

Joanna Kałuża

12

Dr hab.

Małgorzata
Kosicka-Gębska

13

Dr hab.

Iwona Kowalczuk

14

Dr hab.

Wacław Laskowski

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 17

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

Technologia gastronomiczna

wykł. 28 godz.

Ocena żywienia
Żywienie wybranych grup ludności

wykł. 18 godz
wykł. 10 godz.

Zarządzanie i marketing

wykł. 7 godz.

Metodologia badań
Epidemiologia żywieniowa
Nutrition and health
Żywienie wybranych grup ludności
Podstawy socjologii

wykł. 4 godz.
wykł. 28 godz.

Organizacja pracy, BHP, ergonomia

wykł. 15 godz.

Technologia informacyjna
Statystyka w badaniach

wykł. 4 godz.
wykł. 15 godz.

ćw. 28 godz.

ćw. 20 godz.
ćw. 2 godz.
ćw. 8 godz.

ćw. 60 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
17

Lp.

18

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko
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Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki społeczne/Nauki
ekonomiczne/ ekonomia

Zasady organizacji żywienia
w szpitalach i sanatoriach

wykł. 4 godz.

Chemia żywności

wykł. 14 godz.

Analiza żywności
Ocena żywienia

wykł. 14 godz.
wykł. 2 godz.

Kinga Boruszewska

Ewa Dybkowska

15

Dr hab.

Krystyna Rejman

16

Dr hab.

Jarosława
Rutkowska

17

Dr hab.

Agata Wawrzyniak

18

Dr inż.

Agata Adamska

19

Dr inż.

Beata Bilska

20

Dr inż.

Agnieszka Bobola

21

Dr inż.

22

Dr inż.

Chemia żywności

wykł. 16 godz.

ćw. 51 godz.

Jakość i bezpieczeństwo żywności

wykł. 22 godz.

Ochrona własności intelektualnej

wykł. 7 godz.

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Zootechnika

Podstawy genetyki
Podstawy biotechnologii
Nowa żywność
Towaroznawstwo novel food

wykł. 5 godz.
wykł. 2 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 2 godz.

ćw.
godz.

120

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

Towaroznawstwo żywności
przetworzonej
Przemysłowa produkcja potraw
Suplementy diety

wykł. 18 godz.

ćw.
godz.

105

wykł. 8 godz.
wykł. 2 godz.

ćw. 57 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
18

Lp.

19

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

23

Dr inż.

Katarzyna
Dziendzikowska

24

Dr inż.

Joanna Frąckiewicz

25

Dr inż.

Ewa Fürstenberg

26

Dr inż.

Jerzy Gębski

27

Dr inż.

Ewa Halicka

28

Dr inż.

Monika Hoffmann

29

Dr

Małgorzata
Jałosińska
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Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i
weterynaryjne/ Nauki rolnicze/
Inżynieria żywności
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

ćw. 12 godz.

Regulacja metabolizmu

Analiza żywności
Ocena żywienia

wykł. 16 godz.
wykł. 4 godz.

ćw. 45 godz.

Fizjologia człowieka
Fizjologia żywienia człowieka
Ochrona zdrowia
Regulacja metabolizmu
Żywienie w położnictwie i neonatologii
Technologia informacyjna

wykł. 8 godz.
wykł. 8 godz.
wykł. 2 godz.
wykł. 12 godz.
wykł. 6 godz.
wykł. 4 godz.

ćw. 24 godz.
ćw. 24 godz.

Zarządzanie i marketing

Towaroznawstwo żywności
przetworzonej
Przemysłowa produkcja potraw
Suplementy diety
Podstawy biotechnologii
Żywność probiotyczna

ćw. 24 godz.
ćw. 44 godz.
ćw. 16 godz.

wykł. 18 godz.
wykł. 8 godz.
wykł. 2 godz
wykł. 3 godz
wykł. 14 godz.

ćw.105 godz.
ćw. 57 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
19

Lp.

20

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Zootechnika

30

Dr inż.

Andrzej Janicki

31

Dr inż.

Olga Januszko

32

Dr inż.

Urszula Jankiewicz

33

Dr inż.

Joanna
Kaczorowska

34

Dr inż.

Renata
Kazimierczak

35

Dr

Beata Kamińska

36

Dr inż.

Aleksandra Kołota

Nauki przyrodnicze/ Nauki
biologiczne/ Biochemia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/ Nauki
farmaceutyczne/ Farmacja
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
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Przechowalnictwo żywności
Towaroznawstwo novel food
Nowa żywność
Żywienie człowieka
Epidemiologia żywieniowa
Metodologia badań
Żywienie wybranych grup ludności
Biochemia ogólna i żywności

wykł. 30 godz.
wykł. 2 godz.
wykł. 4 godz.

wykł. 30 godz.

ćw. 48 godz.
ćw. 30 godz.
ćw. 20 godz.
ćw. 42 godz.
ćw. 30 godz.

Zarządzanie i marketing

ćw. 16 godz.

Ekologia i surowce spożywcze

ćw. 24 godz.

Chemia ogólna i organiczna

ćw. 45 godz.

Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Preparaty dietetyczne
Anatomia człowieka
Diety niekonwencjonalne
Dietetyka II
Dietoterapia
Żywienie w położnictwie i neonatologii

wykł. 1 godz.
wykł. 6 godz.
wykł. 2 godz.
wykł. 6 godz..

ćw. 20 godz.
ćw. 12 godz.
ćw. 12 godz.
ćw. 14 godz.
ćw. 4 godz.
ćw. 28 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
20

Lp.

21

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

37

Dr inż.

Wanda Kosińska

38

Dr inż.

Katarzyna
Kozłowska

39

Dr inż.

Katarzyna
Lachowicz

40

Dr

Agnieszka Maciąg

41

Dr inż.

Dawid Madej

42

Dr inż.

Jolanta Małajowicz

43

Dr

Anna Miazek

44

Dr inż.

Monika
MarcinkowskaLesiak
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Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki ścisłe/ Nauki
chemiczne/chemia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki społeczne/Nauki
ekonomiczne/ Nauki o
zarządzaniu
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Agronomia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

ćw. 45 godz.

Chemia ogólna i organiczna
Żywienie osób starszych
Toksykologia żywności
Nutrition and Health

wykł. 2 godz.

ćw. 30 godz.
ćw. 60 godz.
ćw. 8 godz.

Fizjologia człowieka
Fizjologia żywienia człowieka
Regulacja metabolizmu

wykł. 6 godz.
wykł. 8 godz.

ćw. 36 godz.
ćw. 40 godz.
ćw. 12 godz.

Informatyka w poradnictwie
żywieniowym i dietetycznym
Zasady organizacji żywienia
w szpitalach i sanatoriach
Epidemiologia żywieniowa
Toksykologia żywności

Chemia ogólna i organiczna

ćw. 60 godz.
wykł. 3 godz.
ćw. 28 godz.
ćw. 30 godz.
ćw. 45 godz.

Biochemia ogólna i żywności

ćw. 30 godz.

Wyposażenie zakładów żywienia
zbiorowego

ćw. 60 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
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Lp.

45

Dr inż.

46

Dr inż.

47

Dr

48

Dr

49

Dr inż.

50

Dr inż.

51

Dr inż.

52

22

Tytuł/stopień
naukowy

Dr inż.

Imię
i nazwisko
Iwona Namysław
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Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Elżbieta Olczak
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Grażyna Orzeszko
Nauki ścisłe/ Nauki
chemiczne/chemia
Magdalena Pilska
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Anna Piotrowska
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Joanna
Rachtan- Nauki rolnicze, leśne
Janicka
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Rita Rakowska
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Elżbieta Rosiak
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

Technologia gastronomiczna

ćw. 6 godz.

Podstawy biotechnologii

ćw. 54 godz.

Chemia ogólna i organiczna

wykł. 30 godz.

ćw. 45 godz.

Psychologia społeczna
Psychologia żywienia

wykł. 15 godz.
wykł. 15 godz.

ćw. 30 godz.

Towaroznawstwo żywności
przetworzonej
Przemysłowa produkcja potraw
Suplementy diety
Suplementy diety

wykł. 28 godz.

ćw. 75 godz.

Towaroznawstwo żywności
przetworzonej
Przemysłowa produkcja potraw
Preparaty dietetyczne
Bezpieczeństwo i higiena żywności

wykł. 4 godz.
wykł. 6 godz.
wykł. 6 godz.

ćw. 105 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 15 godz.

ćw. 24 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
22

Lp.

23

Tytuł/stopień
naukowy

53

Dr inż.

54

Dr inż.

55

Dr inż.

56

Dr inż.

57

Dr

58

Dr inż.

59

Dr inż.

60

Dr inż.

Imię
i nazwisko

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Marta Sajdakowska Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Ewa Sicińska
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Barbara Sionek
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Joanna Simińska
Nauki przyrodnicze/Nauki
biologiczne/ Biochemia
Małgorzata Stachoń Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Krystyna
Nauki rolnicze, leśne
Świetlikowska
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Aleksandra
Nauki rolnicze, leśne
Szydłowska
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Anna Sadowska

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 23

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa

Przemysłowa produkcja potraw
Nowa Żywność

wykł. 4 godz.

Prawo żywnościowe
Ochrona konsumenta
Ochrona własności intelektualnej

wykł. 6 godz.
wykł. 7 godz.
wykł. 1 godz.

ćw. 9 godz.

ćw. 8 godz.

Nutrition and Health

Ogólna Technologia Żywności
Biotechnologia
Towaroznawstwo Novel Food
Chemia Żywności
Biochemia ogólna i żywności

wykł. 30 godz.
wykł. 3 godz.
wykł. 1 godz.

Fizjologia człowieka
Fizjologia żywienia człowieka
Regulacja metabolizmu

wykł. 6 godz.
wykł. 8 godz.

ćw. 36 godz.
ćw. 40 godz.
ćw. 12 godz.

Ekologia i surowce spożywcze,

wykł. 18 godz.

ćw. 36 godz.

Bezpieczeństwo i higiena żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności

ćw. 18 godz.
ćw. 30 godz.

ćw. 30 godz.
ćw. 120 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
23

Lp.

24

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

61

Dr inż.

Dominika
Średnicka-Tober

62

Dr inż.

Ewa Świstak

63

Dr inż.

Katarzyna Świąder

64

Dr inż.

Marzena
Tomaszewska

65

Dr inż.

Monika
Trząskowska

66

Dr inż.

Agnieszka TulKrzyszczuk

67

Dr inż.

Ingrid Wachowicz

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 24

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

Ekologia i surowce spożywcze

Zasady organizacji żywienia
w szpitalach i sanatoriach

wykł. 12 godz.

wykł. 4 godz.

Towaroznawstwo żywności
przetworzonej
Przemysłowa produkcja potraw
Nowa żywność
Novel food
Jakość i bezpieczeństwo żywności

wykł. 2 godz.
wykł. 4 godz.
wykł. 8 godz.

Podstawy biotechnologii

wykł. 2 godz.

Zasady organizacji żywienia
w szpitalach i sanatoriach

wykł. 4 godz.

Technologia gastronomiczna

ćw. 20 godz.

ćw. 24 godz.
ćw. 24 godz.

ćw. 32 godz.

ćw. 81 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
24

Lp.

Tytuł/stopień
naukowy

68

Dr inż.

Celina Wieczorek

69

Dr inż.

Magdalena
Zalewska

70

Dr inż.

Robert Zaremba

71

Dr inż.

Dorota Zielińska

72

Mgr inż.

Katarzyna Rolf

73

Mgr inż.

Agnieszka
Woźniak

Doktoranci
74
Mgr inż.
Mgr
75
Mgr inż.
76
77
Mgr inż.
Doktorant
78
Mgr inż.

25

Imię
i nazwisko

Agata Antoniewska
Agata Białecka
Hubert
Dobrowolski
Anna Gawlik
Ewa Górska

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 25

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia
Nauki rolnicze, leśne i
weterynaryjne /Nauki rolnicze,/
Inżynieria żywności
Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne/ Nauki
rolnicze/Technologia żywności
i żywienia

Technologia gastronomiczna

wykł. 2 godz.

ćw. 8 godz.

Wyposażenie zakładów żywienia
zbiorowego

ćw. 30 godz.

Wyposażenie zakładów żywienia
zbiorowego

ćw. 45 godz.

Podstawy biotechnologii
Żywność probiotyczna

wykł.1 godz.
wykł.1 godz.

Epidemiologia żywieniowa
Toksykologia żywności
Analiza żywności
Żywienie wybranych grup ludności

ćw.
ćw.
ćw.
ćw.

28 godz.
30 godz.
30 godz.
18 godz.

Chemia Żywności
Żywienie człowieka
Żywienie wybranych grup ludności
Anatomia człowieka
Dietetyka wybranych schorzeń
Diety niekonwencjonalne
Poradnictwo dietetyczne
Podstawy genetyki

ćw. 21 godz.
ćw. 21 godz.
ćw. 30 godz.
ćw. 2 godz.
ćw. 24 godz.
ćw. 12 godz.
ćw. 18 godz.
ćw. 3 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
25

Lp.

26

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 26

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa

79

Mgr inż.

Artur Głuchowski

Technologia gastronomiczna

ćw. 30 godz.

80

Mgr inż.

Paulina Januszko

81

Mgr inż.

ćw. 32 godz.
ćw. 8 godz.
ćw. 8 godz.

82
83

Mgr
Mgr inż.

Kwalifikowana pierwsza pomoc
Anatomia człowieka
Zasady i organizacja żywienia
w szpitalach i sanatoriach
Technologia informacyjna
Ocena żywienia

Mgr

Anna KudlińskaChylak
Olena Kulykovets
Magdalena
Leonkiewicz
Dorota Minta

84
85

Mgr inż.

Katarzyna Nowicka

Anatomia człowieka
Psychologia kliniczna
Podstawy biotechnologii

86

Mgr inż.

87

Mgr inż.

Anna
PasternakWiniarska
Jagoda Podkowska

Anatomia człowieka
Dietetyka I
Analiza żywności

ćw. 20 godz.
ćw. 16 godz.
ćw. 15 godz.

88

Mgr inż.

Ewa Rasińska

Technologia gastronomiczna

ćw. 12 godz.

89

Mgr inż.

Paulina Renc

90

Mgr inż.

Epidemiologia żywieniowa
Toksykologia żywności

Anna Rzepkowska

Bezpieczeństwo i higiena żywności

ćw. 28 godz.
ćw. 30 godz.
ćw. 15 godz.

91

Mgr inż.

Magdalena Sot

Podstawy genetyki

ćw. 90 godz.

92

Mgr inż.
Doktorant

Dominika Schulz

Fizjologia i żywienie w sporcie

ćw. 56 godz.

ćw. 16 godz.
ćw. 18 godz.
wykł. 15 godz.

ćw. 8 godz.
ćw. 60 godz.
ćw. 21 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
26

Lp.

27

Tytuł/stopień
naukowy

Imię
i nazwisko

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 27

Obszar wiedzy,
dziedzina nauki, dyscyplina
naukowa

93

Mgr

Dorota Sitnicka

Biochemia ogólna i żywności

ćw. 30 godz.

94

Mgr inż.

Małgorzata
Sobczyk

95

Mgr

Kamilla Wolska

Dietetyka I
Dietetyka wybranych schorzeń
Dietetyka II
Preparaty dietetyczne

ćw.
ćw.
ćw.
ćw.

96

Mgr inż.

Katarzyna Zadka

Dietetyka wybranych schorzeń

ćw. 2 godz.

97

Mgr inż.

Monika Zielińska

Żywienie wybranych grup ludności

ćw. 18 godz.

8 godz.
6 godz.
8 godz.
12 godz.

Należy podać nazwę przedmiotu, formę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku.
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Tabela nr 10.
Rozwój kadry naukowo–dydaktycznej w podstawowej jednostce organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek
Rok 28
2010
2011
2012
2013
2014
2015
RAZEM:

28

Doktoraty
11 (1)
7
13 (1)
5
6
2
44

Habilitacje
1
3 (1)
4 (1)
5 (1)
3 (1)
1
17

Tytuły profesora
1
0
2
0
0
2 (1)
5

Należy podać dane dotyczące ostatnich 5 lat (w nawiasach podać dane dotyczące nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego).

28

Tabela nr 11.
Informacja o udziale studentów i pracowników jednostki w programach krajowych, międzynarodowych, w wymianie realizowanej z
zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz w stażach krajowych i zagranicznych
Rok

29

Rodzaj programu krajowego/międzynarodowego/wymiany z ośrodkami
zagranicznymi/stażu

Liczba uczestniczących w wymianie
studentów
pracowników
30
31
W
P
W
P

Programy krajowe
2012
2011
2013
2011
2014
2011
2013
2011
2013
2012
2013
2012
2013
2015
2018

Projekt NCN: Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej
uwarunkowania a innowacyjność przemysłu spożywczego. N N112 301338.
Projekt NCN: Wpływ suplementacji diety żelazem i cynkiem na obronę
antyoksydacyjną układu rozrodczego-badania modelowe. N N312 256440.
Projekt NCN: Wpływ beta-glukanów owsa na proces zapalny w przewodzie
pokarmowym. N N312 427440.
Projekt NCN: Akceptacja żywności probiotycznej a cechy psychospołeczne
konsumentów. N N312 253840.
Projekt NCN: Ocena ryzyka pobrania z dietą sztucznych substancji
słodzących w różnych grupach populacyjnych oraz wpływu aspartamu na
wybrane parametry gospodarki wapniowej. N N312 433140.
Projekt NCN: Uwarunkowania wyboru i konsumpcji mięsa w Polsce diagnoza i prognozy. N N112 393840.
Projekt NCN: Zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet jako
czynnik ryzyka zaburzeń zdrowia – strategie ograniczania negatywnych
konsekwencji zdrowotnych. Projekt GEBaHealth.
Projekt NCN: Wpływ rozpuszczalnej frakcji beta-glukanów owsa na
nieswoiste stany zapalne jelita grubego. 2015/17/B/NZ9/01740.

1

Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.
W - liczba osób wyjeżdżających za granicę.
31
P- liczba osób przyjeżdżających zza granicy.
29
30

29

2009
2015

2009
2015
2013
2014
2015
2013
2015
2012
2013

2012
2014
2014-2015

2013-2014
2014-2016
2014-2017
2013-2016

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od
widelca do zagrody”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: BIOŻYWNOŚĆ –
innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – projekt: BIOPRODUKTY,
innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów
piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności – współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt NCBiR: Ocena konsumencka i żywieniowa innowacyjnych
produktów pochodzących z upraw ekologicznych - EUREKA- E!6855
ECORAW/2013.
Projekt MNiSW: Studia nad formą chemiczną i przemianami chemicznymi w modelu przewodu pokarmowego człowieka, heterocyklicznych amin
aromatycznych powstających w trakcie obróbki termicznej mięsa
czerwonego. Iuventus Plus 0547/IP1/2011/71.
Projekt MNiSW: Wpływ nanocząsteczek srebra na metabolizm wątroby
(badania modelowe). Diamentowy Grant DI2011 023941.
Projekt edukacyjno-badawczy MNiSW: Dobra Praktyka Żywieniowa
Gimnazjalistów – Uniwersytet Młodych Wynalazców.
NR MNISW 2014/DIR/608/UWM.
Projekt edukacyjno-badawczy: Madre żywienie, zdrowe pokolenie. Coca
Cola Foundation.
Projekt edukacyjno-badawczy: ABC of Healthy Eating – Fundation
Carrefour.
Grant naukowo badawczy: Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy – Fundacja
Nutricia.
Program Operacyjny UE: Kapitał Ludzki: Działanie 8.2.: Transfer Wiedzy;
Poddziałanie 8.2.1.: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

6

20

9
2

30

Staże krajowe
2012
2013
2012
2014
2014
2014

2015
2015
2015
2015

2009-2013
2010-2013

2011
2016
2013-2015
2012-2014

Z duchem czasu- transfer innowacji na Mazowszu.

1

Zakłady Mięsne „ZAKRZEWSCY”.
Zakłady Mięsne „Olewnik-Bis” Sp. z o.o.
Akredytowane Laboratorium Centrum Analitycznego SGGW w Warszawie.
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
SGGW w Warszawie.
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu.
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa.
Polski Związek Producentów Bydła Mięsnego.
Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN, Warszawa.
Programy międzynarodowe
7PR: Interventions to Promote Healthy Eating Habits: Evaluation and
Recommendations. EATWELL.
7PR: Countering diet-related diseases through competitive regional
agrofood- and physical activity clusters AFRESH (Activity and Food for
Regional Economies Supporting Health).
7PR: KBBE-2010-4-New dietary strategies addressing the specific needs of
the elderly population for an health ageing in Europe. NU-AGE.
The Second Programme of Community Action in the Field of Health:
Economics of Chronic Diseases. EConDA.
LOVEt 2 - Elaboration of the best practice models of the knowledge
transfer from science to practice in the organic farming sector / Lifelong
Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships:
2012-1-PL1-LEO04-28191 1.

4
2
1
1

1
1
1
1
1
4

10

12

1

1

3

5

1

31

2012-2014

2012
2013
2013
2014
2013
2016
2012
2016

BIOREWIT - New soil improvement products for reducing the pollution of
soils and waters and revitalizing the soil system / Nowe środki ulepszania
gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego.
LIFE10 ENV/PL/661. Koordynator projektu Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach.
European Grants for the Study of Human Hydration EHI: Assessment
hydration by beverages in elderly.
European Grants for the Study of Human Hydration EHI: The association
between hydration status and cognitive function among the elderly.
NCBiR-PNRP - Green fuels and Human Health – toxicity of engine
emission from 1st and 2nd generation biodiesel fuels. PNRP PolNor/201040/72/2013.
2310/7PR/11/2012/2: Projekt międzynarodowy współfinansowany Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Nowe strategie żywieniowe
uwzględniające szczególne potrzeby osób starszych dla pomyślnego
starzenia się w Europie.

2013-2017

COST Action TD1304 The Network for the Biology of Zinc (Zinc–Net).

2014
2016
2013

Project EPOS: Innovative Education towards the Needs of the Organic
Sector. Project No 2014-1-PL01-KA203-003392.
LLP-Erasmus Programme. Individual Teaching Programme for Teaching
Staff Mobility, Academic year 2012/2013.
LLP-Erasmus Programme. Individual Teaching Programme for Teaching
Staff Mobility, Academic year 2013/2014.
Erasmus+ Programme. Staff Mobility for Teaching - STA -2014/2015.

2014
2015
2014
2015
2013
2013
2015

Internship in gastronomy (Włochy; Litwa).
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk
Pokrewnych.
ELLS (Euroliga)

1
1

5
36

2

22

21

11

18

6

19

7

16

2

17

bd

19

4

82

3
17
4

32

2013
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2013
2015

CASEE

3

ICOAS
FOODTECH
IFOAM
FQH
Eurosense
ISOFAR
ICOAS

2
1
1
3
1
1
2

Expert visit

2

1

4

11

Wymiana z zagranicznymi ośrodkami akademickimi
2012
2015
2015
2012-2013
2012-2015
2013-2015
2013
2015
2015

2015
2015

Leuven University College, Belgia

7

33

Hogeschool van Amsterdam
Staże zagraniczne
Estonian University of Life Sciences- Department of Food Hygiene, Tartu,
Estonia.
Unit of Nutritional Epidemiology, Karolinska Institutet, Sztokholm,
Szwecja.
University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization
- program stażowo-szkoleniowy. Stanford University, CA, USA.
Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization
- program stażowo-szkoleniowy. University of Cambridge, Wielka
Brytania.
Department of Food Science, University of Copenhagen, Denmark.
Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway.

1
1
5
2
3
2

1
1

33

Tabela nr 12.

Liczba nauczycieli akademickich 32
Nazwa kraju
2012/2013 33
Litwa

4

Austria
Niemcy

1

prowadzących zajęcia za granicą
2013/2014
2014/2015
4

8

1

1

1

2012/2013

z zagranicy
2013/2014

2014/2015

1

1

1

1

Armenia

1

Włochy

1

1

1

2

Rumunia

1

Słowenia

1

Wielka Brytania

3

Belgia

2

Czechy

2

2

2
1

Holandia

1

Francja

1

Węgry

1

Suma

12

32
33

1

11

13

1

1

5

4

5

Należy podać dane dotyczące wyłącznie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku studiów.
Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.
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Tabela nr 13.
Informacja na temat współpracy międzynarodowej
Rok 34

Rodzaj współpracy

2013 -2015

LLP-Erasmus Programme. Individual Teaching
Programme for Teaching Staff Mobility

2010-13

7PR: Countering diet-related diseases through competitive
regional agrofood- and physical activity clusters AFRESH
(Activity and Food for Regional Economies Supporting
Health)

2010-2013
2013-2018

34

The trial of izolation and characteristic of probiotic
bacteria and their utilization in selected food
ELLS – EUR Organic (Master in Organic Agriculture and
Food Systems)

Nazwa instytucji partnerskiej
Aleksandras Stulginskis University (ASU) Litwa, Universität für
Bodenkultur Wien (BOKU) Austria, Univ. of Gastronomic Sciences
Włochy, Leuven University College Belgia, Univerza v Mariboru
Słowenia, Czechy, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara a Banatului Timisoara - USAMVBT
RumuniaFachhochschule Münster - University of Applied Sciences
Niemcy, Manchester Metropolitan University) Wielka Brytania
Partner Regions:
Belgium // Vlaanderen
France // Languedoc/Roussillon
Germany / /Region Stuttgart
Great Britain // Merseyside Region
Hungary // Észak-Alföld
Poland // Mazovia
Spain // Galicia
The Netherlands // Nijmegen

Liczba osób uczestniczących
w realizacji

50

>20

Program Wykonawczy z Regionem Białorusi

2

SGGW, Austria – University of Natural Resources and Life Sciences
(BOKU); Niemcy – Univ. Hohenheim, Dania – Aarhus University

12

Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.
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Informacja na temat współpracy międzynarodowej
Rok 35

2013-2015

2012-2014

2014-2016

35

Rodzaj współpracy
CASEE – DAFM (Danube AgriFood Master)

LOVEt 2 - Elaboration of the best practice models of the
knowledge transfer from science to practice in the organic
farming sector

EPOS: Innovative Education towards the Needs of the
Organic Sector.

Nazwa instytucji partnerskiej
SGGW, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU); University of
Trieste (UNITS); University of Natural Resources and Life Sciences
(BOKU); University of Novi Sad (UNS)
WULS - leader
AGROLINK Association for Sustainable Environmental Solutions;
Association for Hungarian Organic Farming;
Biocert Association; BIOEKSPERT Sp. z o.o.;
EkoConnect – International Centre for Organic Agriculture of Central
and Eastern Europe e.V.;
Research Centre Of Organic Farming Of Estonian University Of Life
Sciences;
Technical University of Madrid; Tuscia University;
University of Helsinki / Ruralia Institute, Mikkeli Unit; University of
Kassel;
University of Maribor;
University of South Bohemia in České Budějovice;
University of the Azores;
Wageningen University;
WULS – Leader
Estonian University of Life Sciences; Technical University of Madrid;
Tuscia University; Univ., of Helsinki, Ruralia Institute; Univ.of
Kassel; University of South Bohemia

Liczba osób uczestniczących
w realizacji
20

30

17

Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.

36

Informacja na temat współpracy międzynarodowej
Rok 36

Rodzaj współpracy

Nazwa instytucji partnerskiej

Liczba osób uczestniczących
w realizacji

2013 -2017

COST Action TD1304 The Network for the Biology of
Zinc (Zinc–Net)

http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/TD1304?parties

>50

2013-2016

Polsko - Norweska Współpraca Badawcza
Fuel Health Green fuels and human health toxicity of
engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel
fuels.

Poland: Jan Kochanowski University, (UJK), Warsaw University of
Life Sciences (SGGW), Automotive Industry Institute i(PIMOT) and
one Norway: The National Institute of Public Health in Oslo (NIPH).

12

36

Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.
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Informacja na temat współpracy międzynarodowej
Rok 37

Rodzaj współpracy

Nazwa instytucji partnerskiej

Liczba osób uczestniczących
w realizacji

EUREKA ECORAW: Ocena konsumencka i żywieniowa
innowacyjnych produktów pochodzących z upraw
ekologicznych.

Poland
Warsaw University Of Life Science;
Wroclaw Univ Of Environment And Life Sciences
Lithuania
Jsc "naujasis Nevezis";
Aleksandras Stulginskis University

2014

European Sensory Network: Measuring Temporality of
Sensations and of Liking in Consumers

ADACTA (IT)
AINIA (ES)
Biofortis Sensory & Consumer (FR)
BOKU - DFST (AT)
Campden BRI (GB)
Hungary Campden BRI Hungary (HU)
Denmark DELTA SenseLab (DK)
Denmark DTI (DK)
ESB-UCP (PT)
haystack (BE)
INRA (FR)
INRAN (IT)
Germany ISI (DE)
MATÍS (IS)
NOFIMA (NO)
Germany SAM (DE)
SP Food and Bioscience (SE)
University College Cork (IE)
Denmark Univ. Copenhagen (DK)
VTT (FI)
WULS - SGGW (PL)
Netherlands Wageningen UR - FBR (NL)

>50

2011-2016

7PR NU-AGE: New dietary strategies addressing the
specific needs of elderly population for healthy ageing in
Europe

30 partners from 17 EU countries:
http://www.nu-age.eu/Partners

>50

2012-2015

37

8

Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.
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Informacja na temat współpracy międzynarodowej
Rok 38
2013-2014

38

Rodzaj współpracy
European grants for the Study of Human Hydration : The
association between hydration status and cognitive
function among the elderly

Nazwa instytucji partnerskiej
EHI Graduate Research Grants 2012/2013 - grant indywidualny
(Praca doktorska)

Liczba osób uczestniczących
w realizacji
1

Należy podać dane dotyczące ostatnich 3 lat.
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Tabela nr 14
Rok akad. 2014/2015
Informacja o programach/zajęciach prowadzonych w językach obcych 39
Nazwa programu/przedmiotu

Semestr

Forma studiów

Język wykładowy

3
3
3
3
3
3

stacjonarne IIo
stacjonarne IIo
stacjonarne IIo
stacjonarne IIo
stacjonarne IIo
stacjonarne IIo

angielski
angielski
angielski

3

stacjonarne IIo

Forma realizacji

Semestr

Forma studiów

Język wykładowy

ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia audytoryjne

3
3

stacjonarne IIo
stacjonarne IIo

angielski
francuski

Forma realizacji

Nutrition and health
ćwiczenia audytoryjne
Consumer behaviour
ćwiczenia audytoryjne
Food chain development
ćwiczenia audytoryjne
Język niemiecki
ćwiczenia audytoryjne
Język rosyjski
ćwiczenia audytoryjne
Język francuski
ćwiczenia audytoryjne
Seminarium
ćwiczenia seminaryjna
(4 godz. – Visiting Professor)
Rok akad. 2015/2016
Informacja o programach/zajęciach prowadzonych w językach obcych
Nazwa programu/przedmiotu
Nutrition and health
Język francuski

39

niemiecki
rosyjski
francuski
angielski

Liczba
studentów
46
11
4
8
2
1
18

Liczba
studentów
48
3

Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację.
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Tabela nr 15.
Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do obszarów wpływających na jakość kształcenia

Badany obszar 40
Monitorowanie, przeglądy
okresowe, tworzenie,
doskonalenie programów
kształcenia, przedmiotów/
modułów – sylabusy

40

Wyniki badania

Działania doskonalące

Wyniki powtórnego badania

W wyniku dokonanego dwukrotnego przeglądu
sylabusów (w latach 2013/2014; 2014/2015)
w ramach prac Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki
i Jakości Kształcenia stwierdzono konieczność
zmian w sylabusach dotyczących m.in. sposobu
weryfikacji efektów kształcenia oraz uaktualnienia
treści i zalecanej literatury.
W roku 2013/2014 dokonano zmian w sylabusach
15 przedmiotów z kierunku dietetyka.
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia
3 października 2014 r. w sprawie warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku
i poziomie kształcenia dokonano weryfikacji
osiągnięcia efektów kształcenia. Na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie
właściwego przyporządkowania efektów kształcenia
do obszarów i dyscyplin, kierując się posiadanymi
przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopnia
doktora i doktora habilitowanego, dokonano zmian
w programie kształcenia.

Zalecenie dalszego doskonalenia
treści sylabusów z
uwzględnieniem aktualnego
stanu wiedzy i publikacji
naukowych.

Stwierdzono konieczność
ustawicznej weryfikacji treści
sylabusów ze względu
na aktualny stan wiedzy
i doświadczenie naukowe
i zawodowe prowadzących
określone zajęcia.

Wprowadzenie zmian
w efektach kształcenia na
kierunku dietetyka i ich
odniesienia do właściwych
obszarów nauki.

Zmiany obowiązują od roku
akad. 2015-2016.

Badany przez jednostkę obszar należy określić zgodnie z kryterium aktualnie oznaczonym nr 6.
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Badany obszar
Organizacja i procedury toku
studiów (rekrutacja, prowadzenie
kierunku, dyplomowanie)

Wyniki badania
W odniesieniu do rekrutacji na kierunek dietetyka,
stwierdza się sukcesywny wzrost liczby kandydatów
na studia I stopnia (w roku akad. 2013/2014 liczba
kandydatów na 1 miejsce na studia I stopnia – 7,68,
w roku akad. 2014/2015 – 9,05). Na studiach II
stopnia utrzymuje się podobna liczba kandydatów
(odpowiednio 1,66; 1,2).
Utrzymuje się punktowy próg kwalifikowania
kandydatów do przyjęcia na studia (odpowiednio: 68
pkt.; 68 pkt.).

Działania doskonalące
Dalsze działania promujące
kierunek kształcenia, w tym
uatrakcyjnienie strony
internetowej Wydziału.

Mimo wzrostu liczby punktów uzyskanych przez
przyjętych na studia występują warunkowe
rejestracje studentów na kolejny semestr.
W odniesieniu zaś do studiów II stopnia stwierdza
się nierówny stopień przygotowania do studiów
absolwentów I stopnia z różnych Uczelni, co
powoduje konieczność powtarzania niektórych treści
programowych ze studiów I stopnia.

Zachęcanie studentów do
udziału w programie „Wyrównaj
poziom” realizowanego w
SGGW.
Rozważa się modyfikację zasad
rekrutacji na studia II stopnia –
wprowadzenie rozmowy
kwalifikacyjnej.

Wyniki powtórnego badania
W roku akad. 2015/2016 –
liczba kandydatów na
1 miejsce na studia I stopnia
wyniosła 10,2. Na studiach
II stopnia utrzymuje się
podobna liczba kandydatów
(1,57).
Wzrósł punktowy próg
kwalifikowania kandydatów
do przyjęcia na studia
(77,6 pkt.).
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Badany obszar

Wyniki badania
Przegląd dokumentowania toku studiów pozwala
na stwierdzenie, ze jest on prowadzony zgodnie z
przyjętymi procedurami.
W wyniku analizy zagadnień egzaminacyjnych
dokonano ich zmiany ze względu na
dostosowanie treści programowych.
Stwierdza się poprawę w zakresie spójności
tematów prac dyplomowych z charakterem
kierunku kształcenia oraz doświadczeniem
naukowym promotorów.
Stwierdza się wciąż niesatysfakcjonujący poziom
praktycznego charakteru prac licencjackich oz
występowanie prac magisterskich o charakterze
przeglądowym, niemających charakteru
krytycznej analizy danych i rozwiązania
problemu badawczego.
Zauważa się nieterminowe składanie prac
dyplomowych, zwłaszcza prac magisterskich.

Realizacja założonych efektów
kształcenia (w tym: dydaktyka,
praktyki i staże, prace
dyplomowe, w tym prowadzenie
badań naukowych)

Dokonywana jest systematyczna weryfikacja
efektów kształcenia uwzględniająca treści
programowe oraz ocenę osiągania efektów
kształcenia (w odniesieniu do modułów
przedmiotów i praktyk zawodowych).
W wyniku dokonywanej weryfikacji osiągnięcia
założonych efektów kształcenia stwierdzono
poprawę sposobu sprawdzania ich osiągania.

Działania doskonalące
Prowadzenie dalszych działań
monitorujących przegląd toku
studiów oraz poprawiających
spójność tematów prac
dyplomowych z charakterem
kierunku kształcenia i
doświadczeniem naukowym
promotorów.
Instruowanie potencjalnych
promotorów o konieczności
przestrzegania zaleceń dotyczących
przygotowania prac dyplomowych
oraz dalsze działania związane z
weryfikacją zgłaszanych tematów
prac dyplomowych. Motywowanie
studentów do terminowego składania
prac oraz promotorów do
egzekwowania postępów realizacji
prac dyplomowych.
Doskonalenie metod weryfikacji
osiągania założonych efektów
kształcenia.
Uwzględnianie zaangażowania
nauczycieli akademickich w proces
kształcenia w okresowej ocenie.

Wyniki powtórnego badania
W roku 2016 przewidywana
jest kolejna weryfikacja
przeglądu dokumentowania
toku studiów.
W roku 2016 przewidywana
jest kolejna weryfikacja
zagadnień do egzaminu
dyplomowego oraz
przewidywana jest kolejna
weryfikacja prac
dyplomowych.

Wzrasta zaangażowanie
nauczycieli akademickich
w doskonalenie jakości
kształcenia (aktualizowanie
treści programowych,
analizowanie weryfikacji
efektów kształcenia).
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Badany obszar

Współpraca z otoczeniem
społeczno-gospodarczym (m.in.
z ośrodkami naukowymi, także
zagranicznymi, podmiotami
otoczenia gospodarczego;
współudział pracodawców
i pozostałych przedstawicieli
otoczenia społecznogospodarczego w realizacji
i ocenie osiągania efektów
kształcenia)

Wyniki badania
Wzrasta zaangażowanie studentów
w realizację projektów badawczych
i aplikowanie o środki zewnętrzne na ich
realizację, jak również poziom realizacji tych
badań.
Pozytywnie oceniono zaangażowanie studentów
w przygotowanie kolejnych numerów pisma
studenckiego - Żywność, Żywienie, Zdrowie.
Aktywny udział kół naukowych w realizację prac
na rzecz Wydziału.
W związku z powołaniem w 2013 roku Zespołu
Pracodawców i Doradców przy Radzie Wydziału
odnotowano wzrost liczby podpisanych umów
oraz udziału praktyków w realizacji procesu
dydaktycznego i badań naukowych, jak również
opiniowaniu programów kształcenia.

Działania doskonalące
Wspieranie studentów organizacyjne
i finansowe
w zakresie podejmowanych przez
nich aktywności.

Dalsze zwiększanie współpracy
pracowników z kołami naukowymi.
Zwiększanie udziału i liczby
pracodawców w pracach Zespołu.
Poszukiwanie nowych instytucji
zainteresowanych współpracą
z Wydziałem, zwłaszcza w zakresie
oferowania staży zawodowych
i naukowych.
W wyniku uzyskania finansowania projektów
Utrzymanie i rozszerzenie form
edukacyjno-badawczych wzmocniono współpracę współpracy, m.in. w zakresie
z pokrewnymi wydziałami z innych Uczelni, co
aplikowania o kolejne granty
skutkować będzie m.in. wspólnymi publikacjami. i wymianę studentów
oraz pracowników.

Wyniki powtórnego badania

Zwiększenie liczby udziału
praktyków w zajęciach.
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Badany obszar
Monitorowanie losów
zawodowych absolwentów dla
uzyskania oceny efektów
kształcenia na rynku pracy

Umiędzynarodowienie procesu
kształcenia współpraca z
zagranicznymi ośrodkami
naukowymi, w tym
akademickimi; udział kadry
naukowo-dydaktycznej,
doktorantów, studentów,
słuchaczy w międzynarodowych
programach mobilności

Wyniki badania

Działania doskonalące

Na podstawie wyników badań ankietowych online stwierdzono wysoką atrakcyjność
absolwentów ocenianego kierunku na rynku
pracy. Stwierdzono również potrzebę rozważenia
możliwości profilowania karier zawodowych, np.
„dietetyk pediatryczny”.
Stwierdzono względnie satysfakcjonujący stan
wymiany międzynarodowej, aczkolwiek wzrasta
zainteresowanie pracowników udziałem w
wyjazdach zagranicznych, jak również osób
przyjeżdżających z zagranicznych ośrodków
(liczba nauczycieli prowadzących zajęcia za
granicą w 2013 r. wyniosła 9 osób, natomiast
liczba nauczycieli z zagranicy - 6 osób)
Udział studentów w programie ERASMUS jest
relatywnie wysoki w porównaniu do innych
Wydziałów SGGW.

Rozszerzenie oferty przedmiotów do
wyboru co da możliwość
profilowania indywidualnych ścieżek
zawodowych absolwentów.

Zachęcanie pracowników naukowodydaktycznych do udziału w
programach wymiany
międzynarodowej, m.in. poprzez
uwzględnianie odbycia staży
zagranicznych w procesie
awansowania i ocenie pracowników.
Dalsze motywowanie studentów do
udziału w programach wymiany, jak
również poszukiwanie nowych
możliwości wymiany studentów i
pracowników oraz odbywania staży
zagranicznych.

Wyniki powtórnego
badania

Nieznaczny wzrost liczby
nauczycieli prowadzących
zajęcia zagranicą (w 2014 r.
- 10 osób; w 2015 r.– 12);
liczba nauczycieli z
zagranicy utrzymała się na
poziomie 7 osób w latach
2014 i 2015.
Zwiększył się udział
studentów w programie
ERASMUS w latach 2014
i 2015, m.in. dzięki
współpracy z UC LeuvenLimburg (Belgia).
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Badany obszar
Realizacja uznawania
osiągniętych efektów
kształcenia (m.in. przenoszenia
studentów z innych kierunków i
uczelni, uznawanie efektów
uczenia się osiągniętych poza
uczelnią)

Wyniki badania
Zgodnie z uchwałą 92-2014/2015 Senatu SGGW
powołano na Wydziale Pełnomocnika Dziekana
ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się (PEU) oraz
recenzentów dla poszczególnych kierunków studiów.

Realizacja polityki kadrowej
(dobór, weryfikacja, rozwój
kadry naukowo-dydaktycznej)

Stwierdzono projakościowy charakter polityki
kadrowej powodujący wzrost aktywności naukowej,
a zwłaszcza publikacyjnej pracowników Wydziału.
Zatrudnianie pracowników odbywa się w trybie
konkursu, co pozwala na wybór kandydatów
spełniających w największym stopniu wymagane
kryteria.
Rokrocznie dokonuje się analizy minimum
kadrowego dla ocenianego kierunku i nie stwierdza
się zagrożeń z tym związanych.
Stwierdzono skuteczność oceny okresowej jako
mechanizmu weryfikacji kadry naukowodydaktycznej.

Działania doskonalące
Wspieranie Pełnomocnika
Dziekana ds. Potwierdzenia
Efektów Uczenia się (PEU) oraz
recenzentów w zakresie
uznawania efektów kształcenia
uzyskanych poza Uczelnią
poprzez dofinansowanie ich
udziału w konferencjach
i szkoleniach w tym zakresie.
Doskonalenie procedur polityki
kadrowej.

Wyniki powtórnego badania

Dalsze monitorowanie stanu
minimum kadrowego dla
ocenianego kierunku.
Rozważenie możliwości
corocznej oceny w stosunku do
pracowników osiągających
niesatysfakcjonujące wyniki

Przewidywana kolejna
weryfikacja w czerwcu
2016 r.
Zmniejszenie się liczby
negatywnie ocenionych
pracowników z 13 do 7.

Wzrastająca liczba
pracowników uzyskujących
awanse naukowe.
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Badany obszar

Jakość kadry prowadzącej
i wspomagającej proces
kształcenia (ocena okresowa
pracowników naukowodydaktycznych oraz
administracyjnych, hospitacje
zajęć, oceny dokonywane przez
studentów, doktorantów,
absolwentów; udział kadry
dydaktycznej ze znaczącym
doświadczeniem zawodowym
zdobytym poza uczelnią)

Wyniki badania
Zauważa się dość dynamiczny rozwój kadry
naukowo-dydaktycznej, co odzwierciedlają liczby
uzyskanych stopni naukowych.
Porównanie wyników oceny za lata 2009-2012
i 2013-2014 pozwala zauważyć wzrost
zaangażowania pracowników w działalność
naukową, co odzwierciedla zmniejszenie liczby
osób, które uzyskały ocenę negatywną (z 13 osób
w 2013 r. do 7 osób w 2015 r.).
Przeprowadzenie badań dotyczących jakości pracy
administracji.

Działania doskonalące
Motywowanie pracowników do
osiągania stopni naukowych i
tytułu profesora.
Przeprowadzanie rozmów
z osobami najniżej ocenionymi;
uwzględnianie wyników oceny
w polityce kadrowej,
a zwłaszcza płacowej.

Wyniki powtórnego badania

Wzrost liczby punktów
osiąganych z działalności
naukowej (z 2032 punktów
w 2012 roku do 2230
punktów w 2014 roku).

Rozważenie wprowadzenia
mechanizmów poprawy jakości
pracy pracowników
administracyjnych.
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Badany obszar

Wyniki badania
Wyniki prowadzonych hospitacji pozwalają
stwierdzić, że kompetencje nauczycieli
akademickich są wysokie, co odzwierciedlają
odpowiednie oceny ich działalności dydaktycznej
(średnia ocen z hospitacji 4,94).

Działania doskonalące
Dążenie do objęcia hospitacjami
wszystkich nauczycieli
akademickich Wydziału.

Na podstawie wyników anonimowych badań wśród
studentów stwierdza się stosunkowo wysoką ocenę
prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zachęcanie studentów do
większego udziału w badaniach
i wyrażania opinii o jakości
prowadzonej dydaktyki, co
zwiększy wiarygodność
uzyskiwanych wyników.
Zwiększenie zakresu stosowania
prowadzenia badań
wewnątrzwydziałowych,
tzw. ankiet przedmiotowych.
Nagradzanie nauczycieli
akademickich za jakość
prowadzenia zajęć
dydaktycznych.

Wyniki powtórnego badania
Nastąpił wzrost średniej
oceny z przeprowadzonych
hospitacji w poprzednim
roku (z 4,5 do 4,94).
Stwierdzono stosunkowo
wysoką aktywność
Wydziałowej Komisji
Hospitacyjnej
w
skali SGGW.
Niewielka poprawa średnich
ocen jakości kształcenia na
Wydziale.
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Badany obszar

Wyniki badania
Stwierdza się niski udział pracowników
z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza
Uczelnią w strukturze zatrudnienia na Wydziale.

Poziom działalności naukowej,
szczególnie w zakresie obszarów
wiedzy związanych z
kształceniem na kierunku

Badania naukowe w zakresie spójnym z ocenianym
kierunkiem podejmują newralgiczne problemy
zdrowia publicznego, a zwłaszcza dotyczących
związku pomiędzy żywieniem a występowaniem
chorób dietozależnych. I tak, np. wykazano związek
między spożyciem mięsa czerwonego a ryzykiem
wystąpienia udaru; dodatek beta-glukanów owsa do
diety wywiera antyzapalne, antyoksydacyjne i
immunostymulujące działanie w stanach zapalnych
żołądka i jelit.
Dowodem wysokiego poziomu badań naukowych
jest wzrost liczby punktów za publikacje
w czasopismach ze współczynnikiem IF, który
wyniósł w 2014 roku 1390.

Działania doskonalące
Zwiększenie aktywności
pracowników w stażach
naukowych i zawodowych
w ośrodkach krajowych
i zagranicznych.
Uwzględnianie odbytych staży
w polityce kadrowej.
Uzależnienie podziału dotacji
podmiotowej na utrzymanie
potencjału badawczego od
aktywności publikacyjnej
w wysoko punktowanych
czasopismach z listy A MNiSW.
Dofinansowywanie, w
uzasadnionych przypadkach,
kosztów publikowania
w czasopismach z IF.

Wyniki powtórnego badania
Niewielki wzrost
zainteresowania
pracowników odbywaniem
staży zawodowych.

Nastąpił wzrost liczby
punktów za publikacje
w czasopismach ze
współczynnikiem wpływu
(z 1265 pkt. w 2012 r. do
1375 pkt. w 2014 r.)
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Badany obszar
Zasoby materialne
(infrastruktura dydaktyczna,
naukowa i socjalna)

Wyniki badania
Stwierdzono odpowiedni do założonych celów
rozwoju nauki i dydaktyki stan infrastruktury
niezbędnej dla osiągnięcia pożądanych efektów
kształcenia. Niemniej jednak w związku z planami
dalszego rozwoju konieczna jest modernizacja
posiadanej aparatury naukowo-badawczej.
Modernizacja wyposażenia dydaktycznego poprzez
m.in. zakup multimedialnych tablic oraz innych
urządzeń.
W zakresie warunków socjalnych podejmowane
są starania o modernizację stanu technicznego
budynku, co jest też niezbędne do prowadzenia
wysokospecjalistycznych badań naukowych.

Działania doskonalące
Konieczne jest pozyskiwanie
środków finansowych na
unowocześnienie sprzętów
i programów komputerowych ze
źródeł zewnętrznych.
Poprawa wyposażenia
laboratoriów w nowoczesną
aparaturę badawczą, niezbędną do
podjęcia nowych kierunków
badań naukowych.
Starania o pozyskanie
zewnętrznych środków
finansowych na modernizację
infrastruktury technicznej
i naukowo-badawczej.

Wyniki powtórnego badania
W wyniku realizowanych
projektów nastąpiła poprawa
infrastruktury dydaktycznonaukowej, jak również
podjęto kroki
w kierunku dalszej jej
modernizacji.

W wyniku
przeprowadzonych kontroli
stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy nastąpiła
częściowa poprawa w tym
zakresie, zwłaszcza
w odniesieniu
do przestrzegania zasad
i przepisów BHP przez
pracowników.
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Badany obszar
System wsparcia studentów,
doktorantów, słuchaczy
(naukowego, dydaktycznego,
materialnego uwzględniającego
potrzeby osób
niepełnosprawnych,
rozpatrywanie skarg i
rozwiązywanie konfliktów)

Wyniki badania
Na podstawie przedstawianych sprawozdań
dotyczących warunków socjalno-bytowych
studentów stwierdzić można relatywnie dobrą
sytuację w tym zakresie. Analiza przyznanych
stypendiów socjalnych i innych potwierdza zgodność
przyjętych na Wydziale zasad z postanowieniami
przyjętymi w Regulaminie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń studentom
SGGW w Warszawie (Zarządzenie nr 69 Rektora
SGGW z dnia 11.09.2015 r.)
Na ocenianym kierunku obserwuje się relatywnie
wysoki udział stypendiów Rektora dla najlepszych
studentów.
Studenci mają możliwość bezpośredniego zgłaszania
swoich uwag do realizowanego procesu
dydaktycznego i innych kwestii związanych z ich
funkcjonowaniem na Wydziale poprzez korzystanie
z godzin dyżurów, kontaktowanie się drogą mailową
oraz spotkania z przedstawicielami Samorządu
Studentów.

Działania doskonalące
Postulowanie doskonalenia
kryteriów przyznawania pomocy
materialnej dla studentów
i doktorantów.

Wyniki powtórnego badania
Zmniejszenie się liczby
studentów otrzymujących
stypendia socjalne, przy
jednoczesnym wzroście
liczby osób otrzymujących
stypendiów Rektora dla
najlepszych studentów

Aktywizowanie studentów do
przedstawiania swoich uwag
w ankiecie anonimowej oraz
w bezpośrednich kontaktach
z kadrą zarządzającą.

Założenie skrzynki jakości.
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Badany obszar

Wyniki badania

Działania doskonalące

Wyniki powtórnego badania

System informacyjny (sposoby
gromadzenia, analizowania,
wykorzystywania informacji w
zapewnieniu jakości kształcenia)

Informacje dotyczące funkcjonowania procesu
dydaktycznego zamieszczane są sukcesywnie
na stronie internetowej Wydziału, do korzystania
z której zachęcani są zarówno pracownicy, jak
i studenci.
W polityce kadrowej wykorzystuje się wyniki ankiet
studenckich, przy czym z pracownikami, co do
których zgłaszane są uwagi prowadzone są rozmowy
(notatki z tych rozmów gromadzone są w formie
elektronicznej i/lub papierowej).
Stwierdza się funkcjonalność systemu eHMS, jako
sprawnie działającego narzędzia obsługi studentów
i wykorzystania do różnych celów przez
pracowników.
Strona internetowa Wydziału zapewnia powszechny
dostęp do informacji dotyczących wszystkich
aspektów funkcjonowania Wydziału (Strategia
Rozwoju Wydziału do 2020 r.; System Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia; Kierunki
i osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i informacje
o ważnych wydarzeniach).

Konieczne są dalsze prace nad
doskonaleniem narzędzi i
sposobów oceny jakości
dydaktyki.
Rozważa się konieczność
rozszerzenia funkcjonalności
systemu eHMS.

Założenie skrzynki jakości.
Modernizacja strony
internetowej Wydziału.

Planuje się dalsze doskonalenie
dostępu do informacji ważnych
dla interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych.

Strona internetowa
Wydziału została uznana
przez Prorektora
ds. Dydaktyki za jedną
z bardziej nowoczesnych
w skali SGGW.

Publiczny dostęp do
aktualnych i obiektywnych
informacji o programach
studiów, efektach kształcenia,
organizacji i procedurach toku
studiów
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Badany obszar

Wyniki badania

Działania doskonalące

Wyniki powtórnego badania

Mechanizmy wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości
kształcenia wykorzystywane w
celu zapobiegania i eliminacji
zjawisk patologicznych (w tym
system antyplagiatowy)
i zachowania standardów
etycznych

Rokrocznie prowadzony jest przegląd systemu
WSZiDJK, a jego wyniki prezentowane są na Radzie
Wydziału i służą doskonaleniu Systemu.
Stwierdza się użyteczność WSZiDJK w zakresie
doskonalenia jakości kształcenia, jak również
skuteczność systemu antyplagiatowego.

Doskonalenie procedury
dokonywania przeglądu Systemu
ze zwróceniem szczególnej uwagi
na weryfikację zrealizowanych
efektów kształcenia.
Upowszechnianie zasad
etycznego postępowania wśród
wszystkich interesariuszy.
Wdrożenie Kodeksu Etyki
Studenta (zał. nr 1 do Uchwały
nr 16-2012/2013 Senatu SGGW
z dnia 24.09.2012 r.) i Kodeksu
Etyki Doktoranta (zał. nr 2 do
Uchwały nr 16-2012/2013 Senatu
SGGW z dnia 24.09.2012 r.).

Kolejna analiza przeglądu
systemu w październiku
2016.
Kolejna analiza wyników
stosowania systemu
antyplagiatowego
przewidziana jest w roku
2016.
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Badany obszar

Wyniki badania

Działania doskonalące

Wyniki powtórnego badania

Mechanizmy doskonalenia
systemu jakości kształcenia
(analizy ryzyka, zarządzanie
incydentami, benchmarking)

Przeprowadzane analizy ryzyka wykazują
zmniejszanie się zagrożeń związanych
z niespełnieniem celów strategicznych w zakresie
dydaktyki; jakkolwiek wskazane jest zwiększenie
innowacyjności nauczycieli akademickich
w zakresie stosowanych przez nich metod
dydaktycznych.
Obserwuje się również skuteczne działania związane
z zarządzaniem incydentami.
Wyniki analizy benchmarkingu wskazują
na stosunkowo dobrą pozycję Wydziału w skali
Uczelni, natomiast w relacji do podobnych
Wydziałów innych Uczelni istnieje konieczność
podjęcia efektywnych działań naprawczych
(zwłaszcza w zakresie działalności publikacyjnej
i wdrożeniowej).

Postuluje się dalsze
monitorowanie poziomu realizacji
mierników realizacji Strategii
Wydziału.
Planowane są działania
zmierzające do zmniejszenia
dystansu publikacyjnego
i wdrożeniowego w stosunku do
najlepszych jednostek w grupie
wspólnej oceny (GWO).

Wzrost liczby zgłoszeń
patentowych i patentów
(w latach 2013–2015
zgłoszono 12 patentów,
w tym 2 europejskie, w roku
2015 przyznano 3 patenty).
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CZĘŚĆ II
Samoocena jednostki w zakresie spełniania kryteriów oceny jakości
kształcenia na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów
program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia
Należy podać informacje potwierdzające, że:
1.1. Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią rozwoju
uczelni, odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce zapewnienia jakości,
a także uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego zakresu
kształcenia.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Koncepcja kształcenia na kierunku dietetyka jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni oraz
Wydziału, której cele strategiczne, oparte są na następujących wartościach: zdrowie i dobrobyt
społeczeństwa; racjonalizacja, optymalizacja i personalizacja żywienia; zrównoważona konsumpcja;
powszechny dostęp do żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumenta; wysoka jakość kształcenia oraz
poznawcze i aplikacyjne znaczenie badań naukowych. Kierunek dietetyka na WNoŻCziK uruchomiono
w roku akad. 2007/2008 zgodnie z autorskim i pionierskim programem kształcenia, zmienianym w
następnych latach ze względu na opinie interesariuszy zewnętrznych oraz europejskie standardy
EFAD. Tym samym w SGGW, jako jedynej wówczas Uczelni o profilu rolniczym i jednej z nielicznych
spośród akademii medycznych, rozpoczęto kształcenie dietetyków, najpierw na I stopniu kształcenia, a
od 2010 roku na II stopniu.
1.2. Plany rozwoju kierunku uwzględniają tendencje zmian zachodzących w dziedzinach nauki
i dyscyplinach naukowych, z których kierunek się wywodzi, oraz są zorientowane na potrzeby
otoczenia społecznego, gospodarczego lub kulturalnego, w tym w szczególności rynku pracy.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Plany rozwoju kierunku dietetyka uwzględniają aktualny stan wiedzy w takich dyscyplinach, jak:
żywienie człowieka, technologia żywności oraz medycyna. Osiągnięcia naukowe oraz nowe wyzwania
stojące
przez
tymi
dyscyplinami
są
podstawą
zmian
treści
programowych
w odniesieniu do takich zagadnień, jak opracowywanie postępowania dietetycznego w schorzeniach,
w których dotychczas znaczenie diety było marginalizowane, jak autyzm czy choroby
autoimmunologiczne, wykorzystywanie w postępowaniu dietetycznym nowych produktów
żywnościowych czy zagadnienie personalizacji żywienia. Celem kształcenia jest wyposażenie
absolwentów w wiedzę i umiejętności mające istotne znaczenie dla rozwiązania problemów zdrowia
publicznego w odniesieniu do profilaktyki chorób dietozależnych, jak też dietoterapii i poradnictwa
żywieniowego. Znaczący udział zajęć praktycznych zapewnia wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych
w pracy zawodowej.
1.3. Jednostka przyporządkowała oceniany kierunek studiów do obszaru/obszarów kształcenia oraz
wskazała dziedzinę/dziedziny nauki oraz dyscyplinę/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się
efekty kształcenia dla ocenianego kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Efekty kształcenia na kierunku dietetyka, zarówno na studiach I jak i II stopnia, odnoszą się przede
wszystkim do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (realizowanych jest odpowiednio
84,1% i 86,2% punktów ECTS na studiach I i II stopnia), a także do wybranych efektów z obszaru
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (odpowiednio 15,9% i 13,8% na
studiach I i II stopnia). W obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych efekty kształcenia
odnoszą się do dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny – technologia żywności i żywienie, w zakresie
których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
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1.4. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów są spójne z wybranymi efektami
kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, do
którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na
stworzenie systemu ich weryfikacji. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), efekty
kształcenia są także zgodne ze standardami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na
podstawie wymienionych artykułów ustawy. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku
studiów, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy,
umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na rynku
pracy, oraz w dalszej edukacji.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Kierunkowe efekty kształcenia są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszarów kształcenia
(nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej), do których kierunek został przyporządkowany. Na studiach I stopnia, sformułowano 21
kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 14 w zakresie do umiejętności i 7 w zakresie
kompetencji społecznych; na studiach II stopnia odpowiednio 15, 12 i 6. Efekty te uwzględniają
zdobywanie pogłębionej wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu dietoprofilaktyki, dietoterapii, żywienia
człowieka, edukacji żywieniowej, produkcji różnych rodzajów żywności, prowadzenia działalności
związanej z poradnictwem dietetycznym. Umożliwiają też prowadzenie działalności badawczej,
zapewniają atrakcyjność absolwentów na rynku pracy oraz uświadamiają konieczność ustawicznego
kształcenia się.
1.5. Program studiów dla ocenianego kierunku oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia,
umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz uzyskanie
kwalifikacji o poziomie odpowiadającym poziomowi kształcenia określonemu dla ocenianego
kierunku o profilu ogólnoakademickim.
1.5.1.W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, program studiów dostosowany jest do warunków określonych w standardach zawartych
w przepisach wydanych na podstawie wymienionych artykułów ustawy.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Nie dotyczy - kierunek nie jest wymieniony w art. 9b i 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.5.2. Dobór treści programowych na ocenianym kierunku jest zgodny z zakładanymi efektami
kształcenia oraz uwzględnia w szczególności aktualny stan wiedzy związanej z zakresem ocenianego
kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Treści programowe są analizowane przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia ze
względu na ich zgodność z zakładanymi efektami kształcenia i adekwatność w stosunku do aktualnego
stanu wiedzy. Na podstawie wyników analizy koordynatorzy przedmiotów weryfikują sylabusy w
odniesieniu do treści programowych przedmiotu, zalecanej literatury oraz metod kształcenia i sposobu
weryfikacji efektów kształcenia. Przy powierzaniu koordynowania poszczególnych przedmiotów
nauczycielom akademickim brane są pod uwagę ich kompetencje, specjalizacje w określonych
dziedzinach wiedzy, doświadczenie naukowe i/lub zawodowe. W procesie oceny doboru treści
programowych i ich zgodności z zakładanymi efektami kształcenia oraz aktualności przekazywanej
studentom wiedzy uwzględniane są również opinie studentów pozyskiwane podczas badań
ankietowych, przeprowadzanych po każdym semestrze.
1.5.3. Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się studentów, aktywizujące
formy pracy ze studentami oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,
w tym w szczególności w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia - co najmniej
przygotowanie do prowadzenia badań, obejmujące podstawowe umiejętności badawcze, takie jak:
formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie
i prezentacja wyników badań, zaś studentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
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magisterskich – udział w prowadzeniu badań w warunkach właściwych dla zakresu działalności
badawczej związanej z ocenianym kierunkiem, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie
prac badawczych przez studentów.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Efekty kształcenia są osiągane dzięki adekwatnym do ich istoty formom zajęć, takich jak: ćwiczenia
laboratoryjne, audytoryjne, zajęcia terenowe, seminaria oraz zajęcia praktyczne w poradni
dietetycznej. Stosowane metody kształcenia mają charakter aktywizujący oraz uwzględniają
samodzielne uczenie się studentów, tj.: analizy chemiczne, oceny sensoryczne, projekty, case study,
dyskusje, rozwiązywanie problemów w grupach. W przypadku studiów I stopnia wykorzystuje się
metody służące studentom do prowadzenia badań, w tym: formułowanie problemów badawczych,
dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników badań. Natomiast studentom
studiów II stopnia umożliwia się udział w prowadzonych badaniach (tab. 4) oraz wspiera się ich w
projektowaniu badań niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej, natomiast studenci zrzeszeni
w kołach naukowych mają możliwość realizacji własnych projektów badawczych.
1.5.4. Czas trwania kształcenia umożliwia realizację treści programowych i dostosowany jest do
efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, przy uwzględnieniu nakładu pracy
studentów mierzonego liczbą punktów ECTS.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Czas trwania kształcenia (3-letni na I stopniu i 2-letni na II stopniu) umożliwia realizację treści
programowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dostosowany jest on do
efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku, przy uwzględnieniu nakładu pracy własnej
studentów. W sylabusach przedmiotów zawarte są wyceny nakładów pracy studentów, niezbędnych do
realizacji zajęć dydaktycznych, zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS). Wyliczone nakłady pracy studenta uwzględniają liczbę godzin kontaktowych, godzin
potrzebnych na wykonanie prac cząstkowych, przygotowanie się do zaliczeń i egzaminu oraz do
samodzielnego utrwalania i uzupełniania wiedzy. Oszacowania nakładów pracy dokonują osoby
odpowiedzialne za realizację przedmiotów, przy założeniu, że realizacja 1 pkt. ECTS wymaga co
najmniej 25 godz. nakładu pracy studenta.
1.5.5. Punktacja ECTS jest zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa,
w szczególności uwzględnia przypisanie modułom zajęć powiązanych z prowadzonymi w uczelni
badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki związanej/związanych z ocenianym
kierunkiem więcej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Punktacja ECTS na kierunku dietetyka jest zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących
przepisach prawa i wynosi w przypadku studiów I stopnia 183 ECTS, a w przypadku studiów II
stopnia 124 ECTS, które są rozłożone odpowiednio na 6 i na 4 semestry, w tym na każdy semestr
przypada nie mniej niż 30 punktów ECTS.
Moduły zajęć na kierunku dietetyka są powiązane z prowadzonymi na Wydziale badaniami
naukowymi. Liczba punktów ECTS przypisanych do tych modułów wynosi 91 ECTS, co stanowi 50%
dla studiów pierwszego stopnia oraz 77 ECTS, co stanowi 62% dla studiów drugiego stopnia, w
ogólnej liczbie punktów ECTS. Szczegółowe dane zawiera tabela 4.
1.5.6. Jednostka powinna zapewnić studentowi elastyczność w doborze modułów kształcenia
w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji
odpowiadających poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Wydział zapewnia studentom na studiach I i II stopnia wybór modułów kształcenia w wymiarze nie
mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji odpowiadających
poziomowi kształcenia, tj. 30% na I stopniu i 31,5% na II stopniu. Zgodnie z Uchwałą nr 34 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich; do przedmiotów do
wyboru zalicza się: moduły/przedmioty do wyboru, pracownię dyplomową, praktyki zawodowe, język

57

obcy, WF. Szczegółowe dane zawiera tabela 3.
1.5.7. Dobór form zajęć dydaktycznych na ocenianym kierunku, ich organizacja, w tym liczebność
grup na poszczególnych zajęciach, a także proporcje liczby godzin różnych form zajęć umożliwiają
studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w szczególności w zakresie pogłębionej
wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności
badawczej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość spełnia
warunki określone przepisami prawa.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Oferowane formy zajęć sprzyjają aktywizacji studentów i realizacji zakładanych efektów w zakresie
pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przygotowując absolwentów do pracy
zawodowej i naukowej. Osiągnięcie tych efektów gwarantuje przewaga ćwiczeń nad wykładami
(55,5% vs. 45,5% na I stopniu i 59,5% vs. 40,5% na II stopniu) oraz udział zajęć o charakterze
praktycznym, na których student uzyskuje odpowiednio 44% i 66% pkt. ECTS. Rodzaj zajęć
i liczebność grup studenckich są zgodne z Uchwałą nr 93/2014-2015 Senatu SGGW. Realizacja
programu kształcenia jest wspierana metodami kształcenia na odległość, z wykorzystaniem funkcji
eLearningu, dostępnej na Platformie Moodle http://e.sggw.pl, platformie wydziałowej www.etrofologia.sggw.pl oraz zdalnie dostępnego katalogu http://pracownia2072.sggw.pl. Studenci mają też
możliwość swobodnego korzystania z wydziałowej pracowni komputerowej.
1.5.8. W przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki
zawodowe, jednostka określa efekty kształcenia i metody ich weryfikacji, oraz zapewnia właściwą
organizację praktyk, w tym w szczególności dobór instytucji o zakresie działalności odpowiednim do
celów i efektów kształcenia zakładanych dla ocenianego kierunku oraz liczbę miejsc odbywania
praktyk dostosowaną do liczby studentów kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Celem praktyk jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy i kompetencji
społecznych, właściwych dla pracy dietetyka. Cel ten realizowany jest poprzez praktykę m.in.
technologiczną, związaną z organizacją żywienia w placówkach oświatowych, praktyki w szpitalu,
domu opieki społecznej oraz w poradni dietetycznej. Istnieje też możliwość odbycia praktyki
zagranicznej. Cele, zasady i sposób organizacji praktyk określa Regulamin odbywania i zaliczania
praktyk zawodowych. Efekty kształcenia praktyk i ich treści programowe ujęte są w sylabusach.
Nadzór nad praktykami pełni Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk, który dokonuje weryfikacji efektów
kształcenia na podstawie dziennika praktyk i sprawozdania oraz pozytywnej opinii z zakładu pracy.
Podstawą prawną realizacji praktyki jest umowa między SGGW a jednostką przyjmującą studenta na
praktykę. Informacje dotyczące organizacji i odbywania praktyk studenckich są dostępne na stronie
internetowej Wydziału.
1.5.9. Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację
programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia
dla studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub
instytucjami naukowymi.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia. Na studiach I stopnia odbywa się
to poprzez realizację lektoratów (120 godzin języka obcego –7 ECTS). Na II stopniu istnieje
możliwość wyboru 1 z 7 elektywów w języku angielskim (30 godzin, 4 ECTS). Studenci uczestniczą w
zajęciach prowadzonych przez gości z zagranicy w ramach programów Visiting Professor oraz
ERASMUS+. Istnieje też możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych w ramach programu
ERASMUS+ (41 umów zawartych z partnerami zagranicznymi). Ponadto studenci kierunku mają
możliwość udziału w międzynarodowej wymianie realizowanej w latach 2013-2015 w ramach
„International Student Week Leuven” wspólnie z Uniwersytetem UC Leuven-Limburg (UCLL). Dla
studentów zagranicznych pracownicy Wydziału oferują przedmioty w języku obcym (zgodnie z
obowiązującą Instrukcją w sprawie uruchamiania i rozliczania przedmiotów w języku obcym w
SGGW).
1.6. Polityka rekrutacyjna umożliwia właściwy dobór kandydatów.
1.6.1. Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia kształcenia
na ocenianym kierunku studiów i poziomie kształcenia w jednostce oraz uwzględniają zasadę
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zapewnienia im równych szans w podjęciu kształcenia na ocenianym kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Warunki i tryb rekrutacji, w tym przedmioty kwalifikacyjne i liczbę miejsc określają Uchwały Senatu
SGGW (na rok akad. 2015/2016 - Uchwała nr 45-2013/2014 i Uchwała nr 85-2014/2015). Równe
szanse kandydatom zapewnia podanie do publicznej wiadomości treści tych Uchwał na stronie
internetowej Uczelni i Wydziału. W przypadku studiów I stopnia podstawą kwalifikacji są wyniki
egzaminów maturalnych z biologii lub chemii, a więc z przedmiotów stanowiących podstawę wielu
przedmiotów na kierunku dietetyka. W przypadku studiów II stopnia podstawą rekrutacji jest uzyskany
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.
Przyjęta procedura rekrutacyjna zawiera tryb odwoławczy. Liczba kandydatów na studia I stopnia
(7,7 – 10,2 na 1 miejsce) oraz wysokie progi punktowe z egzaminów maturalnych (62-74 pkt) świadczą
o dużym zainteresowaniu kandydatów ocenianym kierunkiem oraz o poziomie przyjmowanych
studentów.
1.6.2. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku umożliwiają
identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do
efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów.
Max. 1800 znaków (ze spacjami)
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 92-2014/2015 Senatu
SGGW. Umożliwia to identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę
ich adekwatności do efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów. Zgodnie z
uchwałą efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia
I stopnia - osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia mogą zostać potwierdzone
osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny
kierunek studiów I lub II stopnia efekty uczenia się mogą być potwierdzone osobie posiadającej tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu
studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. PEU prowadzone będzie w sposób ciągły,
w miarę zgłaszania się kandydatów. Odpowiedzialność za realizację procesu PEU, w szczególności za
jego harmonogram, mający na celu weryfikację wskazanych we wniosku efektów uczenia się,
spoczywa na kandydacie. Zgodnie z tą Uchwałą w dniu 29.09.2015 r. Rada Wydziału powołała
Pełnomocnika Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (PEU) oraz dla kierunku dietetyka 5
recenzentów PEU wliczanych do minimum kadrowego uprawniającego do prowadzenia tego kierunku
studiów. Zgodnie z Regulaminem Studiów w SGGW §12a student przyjęty na studia w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się realizuje program studiów według spersonalizowanych planów
studiów (SPS), pod opieką wyznaczonego opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel akademicki
zaliczony do minimum kadrowego właściwego kierunku studiów.
1.7.System sprawdzania i oceniania umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz ocenę
stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia.
1.7.1.Stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych
efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i umożliwiają skuteczne
sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia, w tym
w szczególności w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji
społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na każdym etapie procesu kształcenia, także na
etapie przygotowywania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego, oraz
w odniesieniu do wszystkich zajęć, w tym zajęć z języków obcych.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Stosowany system oceny osiągnięć studentów stymuluje ich systematyczną pracę i odnosi się do
wszystkich efektów kształcenia. W tym celu wykorzystywane są: zaliczenia bądź egzaminy (pisemne i
ustne), prezentacje, projekty oraz prace zaliczeniowe, które sprawdzają zarówno zdobytą wiedzę, jak i
samodzielność w jej nabywaniu. Kompetencje społeczne oceniane są przez sprawdzanie umiejętności
pracy zespołowej m.in. w ramach przygotowywanych projektów. System oceniania jest przedstawiany
studentom w czasie pierwszych zajęć organizacyjnych. Regulamin Studiów umożliwia studentom
wgląd do ocenionych prac, jak również określa sytuacje, w których studenci mają prawo wnosić
o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. Umiejętności prowadzenia badań naukowych, a w tym
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m.in. doboru metod i technik badawczych oraz analizy danych, weryfikowane są przez pracę
dyplomową, a egzamin dyplomowy weryfikuje poziom pogłębionej wiedzy. Zagadnienia dyplomowe
obejmują wiedzę z zakładanych efektów kształcenia.
1.7.2. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty, zapewnia rzetelność,
wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, oraz umożliwia ocenę stopnia
osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. W przypadku prowadzenia kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowane są metody weryfikacji i oceny
efektów kształcenia właściwe dla tej formy zajęć.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Zasady weryfikacji efektów kształcenia, sposób ich dokumentacji oraz wagę poszczególnych
elementów określa osoba odpowiedzialna za przedmiot. Weryfikacja osiągania zakładanych efektów
przeprowadzana jest zgodnie z przyjętą procedurą w skali całej Uczelni. Nauczyciel odpowiedzialny
za przedmiot przygotowuje zestawienie zgodnie z KRK w systemie WEK dostępnym w systemie HMS.
Weryfikację przeprowadza się oddzielnie dla każdego modułu po każdym semestrze, z której
Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia sporządza raport zbiorczy. Efekty kształcenia uzyskane z części
wykładowej są weryfikowane na podstawie egzaminu, prezentacji, referatu, itp., a z części
ćwiczeniowej na podstawie kolokwiów, wykonania zadań laboratoryjnych, obliczeniowych,
problemowych, samodzielnie lub zespołowo wykonanych projektów, prezentacji itp. Efekty kształcenia
uzyskane w trakcie praktyk weryfikowane są na podstawie dziennika praktyk i oceny opiekuna
praktyki.
Należy dokonać samooceny działań i rozwiązań przedstawionych w informacji odnoszącej się do
punktów 1.1–1.7 oraz wskazać najważniejsze mocne i słabe strony koncepcji i programu kształcenia
na ocenianym kierunku.
Max. 1800 znaków (ze spacjami)
Program kształcenia na kierunku dietetyka jest zgodny z misją i strategią rozwoju Wydziału. Przy jego
tworzeniu i aktualizacji uwzględniane są opinie interesariuszy, wyniki monitorowania karier
absolwentów, analizy rynku pracy, doświadczenia zagranicznych uczelni oraz organizacji, zwłaszcza
zalecenia EFAD. Realizację zakładanych efektów kształcenia gwarantuje liczba ECTS, wysokie
kompetencje kadry dydaktycznej oraz korzystne proporcje między ćwiczeniami i wykładami. Osiąganie
efektów kształcenia utrudnia niezadawalające zaangażowanie studentów w naukę, co jest m.in.
skutkiem podejmowania pracy. Wpływa to również na nieterminowość składania prac dyplomowych.
Problemem jest też wiarygodność informacji na temat jakości kształcenia pozyskiwanych z
anonimowych ankiet studenckich z uwagi na niski udział studentów w tych badaniach. Istotnym
problemem dla realizacji zakładanych efektów kształcenia na studiach II stopnia jest zróżnicowany
poziom kandydatów z poszczególnych ośrodków akademickich, co powoduje konieczność powtarzania
pewnych treści dla studentów kontynuujących naukę na WNoŻCziK. Wzrost liczby uczelni oferujących
kształcenie na kierunku dietetyka powoduje wzrost konkurencyjności, a jednocześnie wskazuje na
konieczność zintensyfikowania działań promujących Wydział i kierunek dietetyka, jak również
doskonalenia programu kształcenia, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w stosunku do oferty
innych uczelni. Wzmocnienia wymagają działania związane z podniesieniem poziomu
internacjonalizacji kształcenia przez wzrost mobilności studentów i pracowników. Pozytywne jest
oferowanie studentom znaczącej liczby zajęć w ramach lektoratów, jak też elektywów w języku
angielskim, których zadaniem jest zapoznanie studentów z językiem fachowym.
2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe
zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez
studentów zakładanych efektów kształcenia
Należy podać informacje potwierdzające, że:
2.1. Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy
zapewniający realizację programu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi
kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do
których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku. Struktura kwalifikacji nauczycieli
akademickich stanowiących minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa określonym dla
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kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim, a ich liczba jest właściwa w stosunku do liczby
studentów ocenianego kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Kwalifikacje pracowników zaliczonych do minimum kadrowego na ocenianym kierunku na podstawie
złożonych oświadczeń spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia. Minimum kadrowe obejmuje 19 nauczycieli akademickich (tabela 8),
w tym: 3 z tytułem profesora, 7 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 9 ze stopniem
naukowym doktora. Wszyscy posiadają dorobek naukowy odnoszący się odpowiednio do obszaru nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a także nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o
kulturze fizycznej, co zapewnia realizację programu kształcenia (załącznik 2). Na jednego nauczyciela
akademickiego przypada 17,3 studenta, a na jednego pracownika samodzielnego 32,8 studentów.
2.2. Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje
dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są adekwatne
do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. W przypadku, gdy zajęcia
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, kadra dydaktyczna jest
przygotowana do prowadzenia zajęć w tej formie.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Zajęcia na ocenianym kierunku prowadzi 17 samodzielnych pracowników nauki, 56 doktorów i 26
magistrów (głównie doktoranci), których doświadczenie i dorobek naukowy są spójne z treściami
zawartymi w programie kształcenia i zakładanymi efektami kształcenia. Badania mają charakter
interdyscyplinarny i obejmują problemy związane z fizjologią żywienia i żywieniem różnych grup
populacyjnych, genetyką, produkcją i technologią żywności, psychologią i socjologią żywienia,
zachowaniami i ochroną konsumentów. W latach 2012-2014 opublikowano: 144 publikacje z listy A,
305 z listy B MNiSW, 29 monografii, 117 rozdziałów monografii oraz 186 artykułów w czasopismach
popularno-naukowych, a pracowników cytowano 1301 razy. W latach 2012-2014 zorganizowano 22
konferencje naukowe. Dorobek i doświadczenie pracowników podlega corocznej ocenie, a ich
kompetencje są potwierdzane dyplomami, certyfikatami znajdującymi się w ich teczkach osobowych.
2.3 Prowadzona polityka kadrowa umożliwia właściwy dobór kadry, motywuje nauczycieli
akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz
sprzyja umiędzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
W jednostce prowadzona jest projakościowa polityka kadrowa promująca aktywność naukową
nauczycieli i zawierająca mechanizmy motywujące do podnoszenia kwalifikacji, dorobku naukowego
i zwiększenia internacjonalizacji. Realizacja polityki kadrowej uwzględnia wewnętrzny system oceny
pracowników. W latach 2012-2015 na Wydziale zakończono: 26 postępowań doktorskich,
13 habilitacyjnych i 4 profesorskie. Projakościowy charakter polityki kadrowej polega też na
zatrudnianiu nowych pracowników w trybie konkursu, uwzględniającego kryteria stosownie do
stanowiska. Pracownicy osiągający sukcesy w działalności naukowej, dydaktycznej lub
organizacyjnej przedstawiani są do wyróżnienia Nagrodą JM Rektora SGGW. Skuteczność przyjętej
polityki kadrowej potwierdzają wzrastające w ostatnich latach wskaźniki aktywności naukowej,
dydaktycznej oraz zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostki.
2.4 Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów wiedzy,
odpowiadającego/odpowiadających obszarowi/obszarom kształcenia, do którego/których został
przyporządkowany kierunek, a także w dziedzinie/dziedzinach nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinach
naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Działalność naukowa jednostki mieści się w obszarach wiedzy, do których został przyporządkowany
kierunek dietetyka. Obejmuje specjalności naukowe sięgające od żywienia człowieka i dietetyki, przez
naukę o surowcach, środkach spożywczych i technologię żywności, po badania nad zachowaniami
konsumentów. Do obydwu obszarów wiedzy należą badania z zakresu specjalności żywienie człowieka
i dietetyka, które koncentrują się wokół poszukiwania błędów w sposobie żywienia różnych grup
populacyjnych oraz zwiększenia skuteczności dietoprofilaktyki i leczenia żywieniowego. Do obszaru
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych można zaliczyć badania nad metodami produkcji żywności
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zapewniającymi otrzymywanie produktów o wysokiej wartości odżywczej, dobrej jakości
mikrobiologicznej oraz sensorycznej, a także badania zachowań konsumentów w wieloaspektowym
ujęciu.
2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane
w projektowaniu i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Wyniki prowadzonych w jednostce badań są przedstawiane w treściach realizowanych przedmiotów
m.in. regulacja metabolizmu, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy oceny żywienia,
toksykologia żywności, edukacja żywieniowa, metodologia badań, żywienie osób starszych,
demografia i epidemiologia). Aktualna wiedza związana z badaniami prowadzonymi na Wydziale
prezentowana jest w treściach programowych. Zdobywane przez nauczycieli doświadczenie
zawodowe związane z prowadzonymi badaniami, a także z kontaktami z pacjentami jest przekazywane
studentom w trakcie zajęć dotyczących poradnictwa żywieniowego, dietoterapii, żywienia klinicznego,
a także podczas seminariów i realizacji prac dyplomowych. Podczas realizacji prac dyplomowych
przekazywane jest także doświadczenie własne dotyczące metodyki badań z udziałem ludzi
i prowadzonych na zwierzętach, metod analitycznych, statystycznych oraz wnioskowania.
Należy dokonać samooceny działań i rozwiązań przedstawionych w informacji odnoszącej się do
punktów 2.1–2.5 oraz wskazać najważniejsze mocne i słabe strony kadry naukowo-dydaktycznej
związanej z ocenianym kierunkiem studiów oraz prowadzonych badań naukowych.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Badania naukowe prowadzone na Wydziale stanowią mocną podstawę procesu nauczaniu na
kierunku dietetyka. Za pozytywny można uznać związek tematyki badań z zagadnieniami aktualnie
ważnymi dla zdrowia społeczeństwa, m.in. identyfikacja zagrożeń wynikających z nieprawidłowego
żywienia; optymalizacja i skuteczność profilaktyki oraz terapia żywieniowa różnych schorzeń. Za
wartościowe można uznać przekazywanie studentom doświadczeń zawodowych dotyczących zarówno
prowadzenia badań, jak i poradnictwa dietetycznego. Dąży się do aktualizowania metod badań
metabolizmu u ludzi i unowocześnienia aparatury. Niezadawalające jest zaangażowanie pracowników
w publikowanie wyników w czasopismach z IF, chociaż w ostatnich latach wskaźniki te uległy
poprawie. Dąży się do tego, by stosowane metody i poziom badań nie odbiegały od poziomu
światowego, co pozwoli na poprawę jakości publikacji.
3.
Współpraca
z
w procesie kształcenia

otoczeniem

społecznym,

gospodarczym

lub

kulturalnym

Należy podać informacje potwierdzające, że:
3.1 Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, w tym
z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału
przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich
realizacji, organizacji praktyk zawodowych, w przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym
kierunku praktyki te zostały uwzględnione.
Max. 1800 znaków (ze spacjami)
Wydział współpracuje z licznymi instytucjami działającymi w sferze zdrowia publicznego, zarówno ze
szpitalami (np. Centralny Szpital Kliniczny MSW, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny), jednostkami naukowo-badawczymi (np.
Instytut Żywności i Żywienia, Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej), jak
i innymi organizacjami, działającymi m.in. w zakresie żywienia człowieka, dietoprofilaktyki
i dietoterapii. Porozumienia o współpracy podpisane z tymi jednostkami ułatwiają udział ich
przedstawicieli w zajęciach dydaktycznych, opiniowanie założeń i treści programowych, jak również
znalezienie miejsc praktyk dla studentów. Szczególnie wartościowe dla wprowadzenia zmian w
programie kształcenia na kierunku dietetyka w roku akad. 2014/2015 było seminarium pt. „Rola
pracodawców kluczowych i ich wpływ na doskonalenie jakości kształcenia”, zorganizowane w dniu
21.05.2014 r. w ramach Projektu nt. Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele współpracujących z Wydziałem instytucji
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zarekomendowali m.in.: wprowadzenie zajęć praktycznych odtwarzających konkretne sytuacje z
pacjentami, stworzenie możliwości profilowania przyszłych kompetencji zawodowych, np. dietetyk
onkologiczny, pediatryczny, itp. Zwrócono też uwagę na konieczność zwiększenia zajęć
podwyższających umiejętności psychospołeczne absolwentów, niezbędne w skutecznym
komunikowaniu się z pacjentem. Większość ze zgłoszonych wówczas propozycji zostało
uwzględnionych w zmodyfikowanym w 2014 roku programie kształcenia, a obecnie dyskutowana jest
kwestia profilowania absolwenta w ramach tzw. zajęć do wyboru, kształtując ich konkretne
predyspozycje i kompetencje zawodowe.
3.2 W przypadku prowadzenia studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewnętrznych
reprezentujących otoczenie społeczne, gospodarcze lub kulturalne, sposób prowadzenia i organizację
tych studiów określa porozumienie albo pisemna umowa zawarta pomiędzy uczelnią a danym
podmiotem.
Max. 900 (znaków ze spacjami)
Należy dokonać samooceny działań i rozwiązań przedstawionych w informacji odnoszącej się do
punktów 3.1–3.2 oraz wskazać najważniejsze mocne i słabe strony współpracy z otoczeniem
społecznym gospodarczym i kulturalnym w procesie kształcenia na ocenianym kierunku.
Max. 900 (znaków ze spacjami)
Współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym zintensyfikowało powołanie w 2013 roku Zespołu
Pracodawców i Doradców przy Radzie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, którego
członkowie reprezentują kluczowych pracodawców, a pozyskiwane od nich opinie nt. adekwatności
założonych efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy są podstawą wprowadzania zmian do
programu kształcenia. Liczba porozumień o współpracy z otoczeniem gospodarczym systematycznie
wzrasta, co sprzyja pozyskiwaniu nowych miejsc odbywania praktyk i staży zawodowych, zarówno dla
studentów, jak i pracowników. Dowodem na istnienie dobrych relacji z otoczeniem gospodarczym jest
łatwość pozyskiwania ekspertów - praktyków do udziału w zajęciach dydaktycznych, jak też
planowane z ich udziałem uruchomienie nowego kierunku studiów II stopnia w języku angielskim
w zakresie „Excelence in food and nutrition sector”.
4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację
programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych
efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych
Należy podać informacje potwierdzające, że:
4.1 Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych, w tym laboratoriów badawczych
ogólnych i specjalistycznych są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby
studentów oraz do prowadzonych badań naukowych. Jednostka zapewnia studentom dostęp do
laboratoriów w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów oraz udziału
w badaniach.
Max. 1800 znaków (ze spacjami)
Wydział dysponuje 20 salami, w których prowadzone są zajęcia ze studentami, ponadto zajęcia
odbywają się w salach będących w dyspozycji Uczelni oraz w laboratoriach należących do
poszczególnych Jednostek Wydziału. Zajęcia związane z technologią żywności, techniką w żywieniu
i towaroznawstwem odbywają się w salach wyposażonych w urządzenia do obróbki surowców
i przygotowywania żywności, jak np. maszyna wieloczynnościowa (rozdrabniarka), maszyna do
produkcji makaronu, formierka, frytownice, mieszarki, piece konwekcyjne i mikrofalowokonwekcyjne, grille, kotły warzelne, a ponadto aparaty do wykonywania analiz - spektrofotometr
UV/Vis, mikroskop stereoskopowy, wiskozymetr, system kontroli, pomiaru i rejestracji temperatury
w produktach żywnościowych on-line, stanowisko do analizy i pomiaru zmian struktury mięsa,
jednostka do oceny wielkości cząstek preparatów wysokobłonnikowych, zintegrowany system do
produkcji wyrobów zbożowych, „elektroniczny nos” do oznaczania związków lotnych, chromatografy
gazowe sprzężone ze spektrometrią masową i chromatografy cieczowe. Wyposażenie sal do analizy
żywności, żywienia człowieka, toksykologii żywności obejmuje chromatograf cieczowy, aparat do
oznaczania zawartości tłuszczu metodą Soxhleta, analizatory składu ciała, wagi, spektrofotometr
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UV/Vis, piec do mineralizacji, aktigrafy. Zajęcia z fizjologii, dietetyki i przedmiotów pokrewnych
odbywają się w salach wyposażonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem, aparaty do
pomiaru składu ciała i tempa przemiany materii, spektrofotometr, ergometr, bieżnię. Badania z
dziedziny nutrigenomiki prowadzone są w pracowni wyposażonej w termocykler i aparat do RT-PCR.
Unowocześnienie wyposażenia naukowo-dydaktycznego nastąpiło w wyniku prowadzonych projektów
i planuje się dalsze jego wzbogacenie w aparaturę niezbędną do prowadzenia nowych kierunków
badań.
4.2 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania z zasobów
bibliotecznych i informacyjnych, w tym w szczególności dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej
w sylabusach, oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Max. 900 (znaków ze spacjami)
Wydział posiada bibliotekę z bogatym zbiorem książek i czasopism z zakresu dietetyki i żywienia
człowieka, m.in.: American Journal of Clinical Nutrition, Journal of the Academy of Nutrition and
Dietetics, Nutrition, Dietetyka, Medycyna Metaboliczna, Medycyna Wieku Rozwojowego, Postępy
Żywienia Klinicznego. Unowocześnienie biblioteki nastąpiło w wyniku realizowanego na Wydziale w
latach 1994-1996 (praktycznie do 1998) projektu TEMPUS S_JEP_099808 -95 pt. ‘Restructuring and
Educational Reform At SGGW Poland”. Dostęp do abstraktowych i pełnotekstowych baz danych z
dziedziny medycyny, dietetyki i żywienia człowieka, takich jak np.: Elsevier, Oxford Journals, Nature,
Science, Medline, SpringerLink, Nature zapewnia Biblioteka Główna. Z zasobów elektronicznych
studenci mogą korzystać z dowolnego komputera. Zasoby biblioteczne i dostęp do baz danych
zaspokajają potrzeby związane z procesem kształcenia na kierunku dietetyka.
4.3 W przypadku, gdy prowadzone jest kształcenie na odległość, jednostka umożliwia studentom
i nauczycielom akademickim dostęp do platformy edukacyjnej o funkcjonalnościach zapewniających
co najmniej udostępnianie materiałów edukacyjnych (tekstowych i multimedialnych),
personalizowanie dostępu studentów do zasobów i narzędzi platformy, komunikowanie się
nauczyciela ze studentami oraz pomiędzy studentami, tworzenie warunków i narzędzi do pracy
zespołowej, monitorowanie i ocenianie pracy studentów, tworzenie arkuszy egzaminacyjnych
i testów.
Max. 900 (znaków ze spacjami)
Na kierunku dietetyka nie jest prowadzone kształcenie na odległość, jednakże istnieje możliwość
wspierania realizacji programu kształcenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, tj.
wykorzystanie funkcji eLearningu, dostępnej na Platformie Moodle http://e.sggw.pl, platformy
wydziałowej
www.e-trofologia.sggw.pl
oraz
zdalnie
dostępnego
katalogu
http://pracownia2072.sggw.pl. W ten sposób wspomagana jest realizacja 5 przedmiotów na kierunku
dietetyka na podstawie decyzji Rady Wydziału. Nadmienić należy, że wykorzystywanie nauczania na
odległość jest promowane poprzez stosowanie zwiększonego wynagrodzenia w pierwszym roku
prowadzenia tych zajęć (Zarządzenie Rektora nr 73/2015).
Należy dokonać samooceny działań i rozwiązań przedstawionych w informacji odnoszącej się do
punktów 4.1–4.3 oraz wskazać najważniejsze mocne i słabe strony infrastruktury dydaktycznej
wykorzystywanej do prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku.
Max. 900 (znaków ze spacjami
Wydział dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu
kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, a także
prowadzenie badań naukowych. Sale dydaktyczne są wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia,
co pozwala na uzyskanie przez studentów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Mocną stroną
WNoŻCziK jest posiadanie własnej biblioteki wyposażonej w bogaty zbiór książek i czasopism,
aktualizowanych na podstawie składanych zamówień przez prowadzących poszczególne zajęcia.
Możliwy jest także dostęp do abstraktowych i pełnotekstowych baz danych zawierających informacje z
dziedziny medycyny, dietetyki i żywienia człowieka, a z zasobów elektronicznych studenci mogą
korzystać z dowolnego komputera po zalogowaniu. Mocną stroną Wydziału jest też pracownia do
samodzielnej nauki studentów, jak również zainstalowane w roku 2010 „Web-kioski”.
5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i

64

wchodzenia na rynek pracy
Należy podać informacje potwierdzające, że:
5.1 Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu
i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc
w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia oraz zdobywaniu
umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi. W przypadku
prowadzenia kształcenia na odległość jednostka zapewnia wsparcie organizacyjne, techniczne
i metodyczne w zakresie uczestniczenia w e-zajęciach.
Max. 1200 znaków (ze spacjami)
Studenci ocenianego kierunku, zgodnie z Regulaminem Studiów, mają możliwość studiowania w
ramach indywidualnego programu studiów (IPS) lub indywidualnego planu zajęć (IPZ). Zapewnione
jest im wsparcie materialne zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej. SGGW
zapewnia bardzo dobre warunki w domach akademickich, a możliwość przydziału miejsca w DS
zależy od spełnienia określonych kryteriów. Proces dydaktyczny wspierają konsultacje, których
udzielają nauczyciele akademiccy w wyznaczonych do tego celu dyżurach. W celu poszerzenia
kompetencji społecznych studenci zachęcani są do udziału w działalności kół naukowych i organizacji
samorządowych oraz zespołach artystycznych. Studenci mają też możliwość swobodnego udziału w
organizowanych na Wydziale wykładach tematycznych, prelekcjach organizowanych w ramach
Wszechnicy Żywieniowej, zebraniach/seminariach naukowych oraz konferencjach. Studenci rozwijają
swoje kompetencje przez udział w projektach badawczych i edukacyjnych realizowanych na Wydziale,
takich np. jak: Biożywność, Bioprodukty, ProOptiBeef, Dobra praktyka żywieniowa gimnazjalistów,
ABC zdrowego żywienia, jak też korzystają z infrastruktury informatycznej Wydziału, poprzez
stanowiska dostępne w budynku Wydziału i inne udogodnienia.
5.2 Jednostka stworzyła warunki do udziału studentów w krajowych i międzynarodowych programach
mobilności, w tym poprzez organizację procesu kształcenia umożliwiającą wymianę krajową
i międzynarodową oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Studenci korzystają z oferty wyjazdów na studia w programach europejskich (ERASMUS+,
ERASMUS MUNDUS ACTION 2, CEEPUS), wyjazdów na praktyki i staże zawodowe. Mają też
możliwość skorzystania z oferty szkół letnich organizowanych m.in.: przez Euroleague of Life
Sciences (ELLS). W ostatnich 3 latach studenci kierunku dietetyka studiowali w ramach wymiany
międzynarodowej na uczelniach we Francji, Holandii, Niemczech, Danii, Belgii, Czechach, Grecji,
Norwegii i Turcji. Studenci mogą również korzystać z programu MostAR - porozumienia w sprawie
wymiennego kształcenia studentów zawartego między 9 polskimi uczelniami partnerskimi. Studenci w
ramach koła naukowego współpracują z innymi ośrodkami naukowymi, np. Uniwersytet Leuven
w Belgii. Zachęcanie studentów do udziału w programach wymiany oraz informowanie ich o
potencjalnych w tym zakresie możliwościach prowadzi Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy
Międzynarodowej.
5.3 Jednostka wspiera studentów ocenianego kierunku w kontaktach ze środowiskiem akademickim,
z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek
pracy, w szczególności, współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Wydział wspiera studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim oferując możliwość
uczestnictwa w kołach naukowych działających na Wydziale. Zawarte porozumienia o współpracy z
licznymi instytucjami umożliwiają odbywanie praktyk i staży zawodowych, a zwiększenie kompetencji
społecznych zapewniają wykłady otwarte prowadzone przez ekspertów z zakresu zarządzania kadrami
(m.in. Kontekst HR; Żywiec Zdrój). Studenci mają też możliwość udziału w podejmowanych przez
Wydział inicjatywach edukacyjno-badawczych (np. Kampania społeczna „Wiem co jem”, Dobra
Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów). Przedsięwzięcia charakteryzujące się szczególnym
zaangażowaniem studentów, to: Festiwal Nauki, Europejski Dzień Śniadania, Ogólnopolski Tydzień
Wegetarianizmu, Ogólnopolski Konkurs Żywieniowy Natalia Honorata Witalna (nagroda,
wyróżnienie), Warszawski Piknik Uczta dla 5000 oraz Przegląd Dorobku Kół Naukowych w SGGW.
5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne
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i materialne, umożliwiające im pełny udział w procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Możliwość odbywania studiów w formie indywidualnego planu zajęć (IPZ) pod opieką wybranego
nauczyciela akademickiego przez studentów niepełnosprawnych gwarantuje Regulamin Studiów.
Funkcjonowanie tych studentów w Uczelni i na Wydziale wspiera Pełnomocnik Rektora ds. Studentów
Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Wolontariatu i Osób Niepełnosprawnych.
Budynki dydaktyczne z przyjaznymi rozwiązaniami architektonicznymi umożliwiają funkcjonowanie
studentów z niesprawnością fizyczną. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą
ubiegać się o stypendium specjalne, z czego w roku akademickim 2014/2015 na kierunku dietetyka
skorzystało 6 studentów. Nauczyciele akademiccy są świadomi specyficznych oczekiwań ze strony
studentów niepełnosprawnych, jak również dysponują wiedzą, w jaki sposób te oczekiwania spełnić,
m.in. dzięki szkoleniu nt. „Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych”.
5.5 Jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę administracyjną studentów
w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także publiczny
dostęp do informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Pracownicy dziekanatu prowadzą kompetentną obsługę studentów z wykorzystaniem systemu eHMS,
w zakresie wszystkich etapów i aspektów studiowania (w tym dyplomowania i pomocy materialnej).
Pracownicy ci zapewniają także pomoc w bieżących sprawach związanych z procesem kształcenia.
Godziny otwarcia dziekanatu są zgodne z Pismem okólnym nr 3 JM Rektora SGGW w Warszawie z
dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie dni i godzin przyjęć studentów w dziekanatach wydziałów oraz
uczestników studiów podyplomowych w sekretariatach tych studiów oraz w dodatkowych terminach,
w zależności od potrzeb. Na stronie internetowej Wydziału udostępniane są informacje o kierunku
studiów, plany studiów, plany zajęć dydaktycznych, efekty kształcenia, wewnętrzne akty prawne w
zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także wzory
formularzy związane z procesem kształcenia.
Należy dokonać samooceny działań i rozwiązań przedstawionych w informacji odnoszącej się do
punktów 5.1–5.5 oraz wskazać najważniejsze mocne i słabe strony systemu wsparcia studentów
stosowanego na ocenianym kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Na Wydziale podejmowanych jest wiele działań, których celem jest zapewnienie studentom jak
najlepszych warunków studiowania, w tym stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym
równych szans edukacyjnych. Do mocnych stron Wydziału należy zaliczyć: dobrze rozwinięty system
pomocy materialnej, możliwość korzystania z bogatej bazy rekreacyjno-sportowej Uczelni,
angażowanie studentów w liczne akcje organizowane przez Wydział, możliwość udziału studentów w
badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale oraz w ramach działalności kół naukowych,
możliwość wymiany międzynarodowej studentów oraz dobrze funkcjonująca strona internetowa
Wydziału. Do słabych stron należy zaliczyć niewielki udział studentów zagranicznych (mniej
przyjazdów niż wyjazdów) i wiążący się z tym niewielki udział przedmiotów anglojęzycznych
w programach studiów.
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CZĘŚĆ II
Samoocena jednostki w zakresie spełniania kryteriów oceny jakości
kształcenia na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz
podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów
Należy podać informacje potwierdzające, że:
6.1 Jednostka, mając na uwadze politykę jakości, wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości
kształcenia umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu
kształcenia na ocenianym kierunku studiów, w tym w szczególności ocenę stopnia realizacji
zakładanych efektów kształcenia i okresowy przegląd programów studiów mający na celu ich
doskonalenie, przy uwzględnieniu:
6.1.1 projektowania efektów kształcenia i ich zmian oraz udziału w tym procesie interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Projektowanie efektów kształcenia oraz ich zmiany odbywają się zgodnie z Uczelnianym i
Wydziałowym SZIDJK (odpowiednio Uchwała nr 1–2013/2014 i Uchwała nr 34-2014/2015 Senatu
SGGW oraz Uchwały z dnia 9.09.2015 r. Rady WNoŻCziK) na podstawie wniosków ze współpracy z
innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi z kraju i zagranicy (np.
EFAD) oraz opinii pracodawców i interesariuszy wewnętrznych. Efekty kształcenia dla kierunku
dietetyka zostały opracowane zgodnie z KRK dla profilu ogólnoakademickiego i przyporządkowane
do właściwych obszarów kształcenia, którym przypisano efekty kierunkowe odzwierciedlone w
założonych efektach. Weryfikację i ocenę realizacji efektów kształcenia odpowiadają koordynatorzy
przedmiotów, a ogólnej oceny weryfikacji osiągania efektów dokonuje raz w roku Pełnomocnik
Dziekana ds. Jakości Kształcenia i przedstawiany jest do zaopiniowania w formie raportu
reprezentantom minimum kadrowego kierunku dietetyka oraz WK ds. DiJK i prezentowany jest na
Radzie Wydziału.
6.1.2 monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na wszystkich rodzajach
zajęć i na każdym etapie kształcenia, w tym w procesie dyplomowania.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Procedura monitorowania efektów kształcenia wynika z rozporządzenia MNiSW z dnia 3.X. 2014 r. w
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz uchwały
nr 1 – 2013/2014 Senatu. Weryfikacja efektów kształcenia ma charakter systemowy, jej celem jest
ocena spełnienia założeń określonych w programie studiów i w sylabusach przedmiotów. Regularne
weryfikacje wszystkich przedmiotów, w tym praktyk studenckich, pozwala na wnikliwą analizę
procesu kształcenia na Wydziale oraz wdrażanie uzasadnionych jej wynikami, które mogą wpłynąć na
podniesienie poziomu kształcenia, zwiększając konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Analizy
uzyskanych efektów są z roku na rok głębsze, rośnie liczba komentarzy dotyczących treści
programowych, form i metod; prace dyplomowe spełniają w odpowiednim zakresie założone efekty
kształcenia; najczęściej wysoko oceniane chociaż często składane nieterminowo.
6.1.3 weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia
i wszystkich rodzajach zajęć, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Weryfikacji efektów kształcenia dokonują prowadzący zajęcia z przedmiotów, na różnych poziomach i
formach studiów, na podstawie wyników zaliczeń, egzaminów, projektów prezentacji i innych,
wyszczególnionych w sylabusie. Weryfikację efektów kształcenia prowadzą też opiekunowie praktyk
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na podstawie dziennika. Dokonują jej też prodziekani i członkowie komisji egzaminacyjnych,
kierownicy studiów doktoranckich i podyplomowych. Proces dyplomowania obejmuje seminaria
dyplomowe, wykonanie i ocenę pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy. Prace dyplomowe są
przygotowywane zgodnie z wytycznymi SGGW. Praca dyplomowa jest weryfikowana w systemie
antyplagiatowym. Przekroczenie wskaźników podobieństwa zobowiązuje promotora do podjęcia
decyzji o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego lub skierowaniu jego sprawy do komisji
dyscyplinarnej. Dotychczasowe doświadczenia nie wskazują na poważne przekroczenia w tym
zakresie.
6.1.4 zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Uchwały Nr 92 – 2014/2015 Senatu SGGW,
wprowadzono na Wydziale formalny procesu weryfikacji i uznania efektów uczenia się uzyskanych
poza systemem studiów. Potwierdzenie efektów uczenia się (PEU) prowadzone jest na wniosek
kandydata na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, przy czym zaliczyć można
nie więcej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS przypisanych modułom/przedmiotom w programie
kształcenia. Liczba studentów przyjętych w wyniku PEU nie może przekraczać 20% ogólnej liczby
studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Celem optymalizacji tego procesu
powołano w roku akademickim 2015/16 Pełnomocnika Dziekana ds. PEU oraz recenzentów dla
poszczególnych kierunków studiów z uwzględnieniem zapisów wspomnianej Uchwały. Pozytywny finał
procesu weryfikacji i uznania efektów uczenia uzyskanych poza systemem studiów potwierdza decyzja
Dziekana dot. przyjęcia na studia kandydata.
6.1.5 wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności
na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Monitoring losów zawodowych absolwentów, jak również opinie interesariuszy zewnętrznych
wskazują na dobre przygotowanie do pracy zawodowej, jakkolwiek wskazują też na konieczność
wprowadzenia zmian polegających m.in. na profilowaniu absolwentów. W kontekście wybranych
wyników monitoringu stwierdzić należy satysfakcjonujący poziom zatrudnienia absolwentów, bowiem
94% spośród uczestniczących w badaniu pracuje, w tym 67% na podstawie umowy o pracę, a 53%
pracuje w zawodzie zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów. Ponad połowa badanych wyraża
zadowolenie z faktu ukończonego kierunku studiów, zarówno ze względu na osiągane zarobki jak i
prestiż wykonywanego zawodu. Zgodność efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy
monitorowana jest przy pomocy internetowej aplikacji w wewnętrznym systemie elektronicznym
eHMS w postaci ankiety on-line umieszczonej tylko dla absolwentów, którzy wyrazili pisemną na to
zgodę.
6.1.6 kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku studiów, oraz
prowadzonej polityki kadrowej.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Zarówno dobór nauczycieli stanowiących minimum kadrowe jak i pozostałych realizujących program
kształcenia na kierunku Dietetyka zapewnia wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz ich aktualność
i przydatność zawodową. Aktualizację treści programowych zapewnia zaangażowanie w prowadzenie
badań naukowych podejmujących newralgiczne zagadnienia z zakresu etiologii i skali występowania
chorób żywieniowozależnych. Wysokiemu poziomowi kadry prowadzącej zajęcia na kierunku
dietetyka sprzyja również prowadzona na Wydziale projakościowa polityka kadrowa obejmująca
przede wszystkim nauczycieli akademickich, jak również pracowników administracyjnych, czego
elementem jest polityka płacowa uzależniona od wyników okresowej oceny. Celowi temu sprzyja też
możliwość wypowiadania się studentów na temat poziomu prowadzonych zajęć, zarówno poprzez
udział w anonimowych badaniach, bezpośrednie wyrażanie ocen opiekunom, prodziekanom oraz
dziekanowi.
6.1.7 wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów
w ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej.
Max. 900 znaków (ze spacjami))
Wnioski z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów uwzględniane są w
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okresowej ocenie nauczycieli akademickich zgodnie z regulaminem przeprowadzania oceny. Wyniki
anonimowych badań ankietowych prowadzonych wśród absolwentów pozwalają na wyróżnienie osób
wskazywanych jako bardzo dobrze wykonujących obowiązki dydaktyczne, np. nagrodą JM Rektora,
natomiast z osobami, co do których zgłaszane są zastrzeżenia prowadzone są rozmowy z
Pełnomocnikiem Dziekana ds. JK oraz Dziekanem. Z wynikami „własnych” ocen (przedmiotu, osoby),
a także uwagami studentów może się zapoznać każdy nauczyciel akademicki. Do wszystkich wyników
ma dostęp Pełnomocnik Dziekana ds. JK, który je analizuje i wyniki przedstawia Radzie Wydziału.
Niestety, wyniki obarczone są błędem braku wiarygodności z uwagi na niewielki udział studentów.
6.1.8 zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Podnoszeniu jakości kształcenia służy wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i urządzenia, w tym
komputery, niezbędne do prawidłowego i efektywnego przebiegu procesu dydaktycznego. Jego stan na
Wydziale jest zadowalający, systematycznie uzupełniany, choć ciągle niewystarczający wobec
wzrastających wymagań nowoczesnej dydaktyki, jak również nowych przedsięwzięć dydaktycznych.
Bardzo ważnym elementem wspierającym osiąganie efektów kształcenia, w tym umożliwiającym
samodzielną pracę studenta, jest dobrze wyposażona Biblioteka Wydziałowa. Na pozytywną ocenę
zasługuje też pracownia komputerowa do samodzielnej pracy studentów oraz prowadzony w jednostce
system wsparcia finansowego i organizacyjnego, związany nie tylko z przydzielaną pomocą
materialną, ale również dofinansowywaniem wyjazdów studentów na konferencje czy organizowane
przez nich wydarzenia kulturalne oraz pomoc opiekunów roczników studiów, kół naukowych i władz
Wydziału.
6.1.9 sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania jakości
kształcenia.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Informacje dotyczące funkcjonowania procesu dydaktycznego, w tym WSZiDJK zamieszczane są
w aktualizowanej wersji na stronie internetowej Wydziału. Wyniki ankiet studenckich, dokumenty JK
wraz z notatkami ze spotkań, rozmów z władzami i pracownikami BSS itp. są gromadzone w formie
elektronicznej lub/ i papierowej i archiwizowane są w odpowiednio opisanych segregatorach,
przechowywanych w zamkniętych szafach. Dane gromadzone w ramach Systemu umożliwiają
regularną ocenę jakości kształcenia, która jest prowadzona zgodnie z opracowywanym raz w roku
przez Pełnomocnika Dziekana Kalendarzem Jakości. Kalendarz zatwierdzany przez Dziekana służy
monitoringowi wdrażania Strategii rozwoju Wydziału, jak i funkcjonowania WSZiDJK. Wyniki
monitorowania jakości kształcenia analizowane są przez Pełnomocnika, dyskutowane na
posiedzeniach WKDiJK oraz Rady Wydziału, stanowiąc podstawę wprowadzania zmian w realizacji
programu kształcenia.
6.1.10 dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz jego
wynikach.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Informacje o programie i procesie kształcenia przekazywane są różnymi kanałami, a więc drogą
elektroniczną i w sposób tradycyjny (tablice ogłoszeń, dyżury). Na stronie internetowej Wydziału
zamieszczane są informacje dla studentów, pracowników oraz dla interesariuszy zewnętrznych, a w
tym: programy kształcenia na wszystkich rodzajach, stopniach i formach studiów; najważniejsze
dokumenty, takie jak Strategia Rozwoju Wydziału do 2020 roku; akty prawne; Regulaminy i wzory
podań, zakładane efekty kształcenia, plany studiów i zajęć bieżące informacje ważne dla studentów,
pracowników i osób spoza Wydziału. W zakładkach strony umieszczone są informacje o kontaktach z
prowadzącymi, link do wirtualnego Dziekanatu. Celem doskonalenia sposobu komunikowania się z
interesariuszami udoskonalono stronę internetową, która w opinii Prorektora ds. Dydaktyki uznana
została za jedną z nowocześniejszych w skali Uczelni.
6.2 Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania
jakości i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także
wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Oceny skuteczności wewnętrznego systemu jakości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
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dokonuje się poprzez systematyczne monitorowanie i analizowanie programów kształcenia, wyników
rekrutacji; weryfikacji i oceny stopnia realizacji uzyskania założonych efektów kształcenia;
weryfikację prac dyplomowych; hospitacje zajęć, analizy ankiet studenckich, dokonywanie okresowej
analizy ryzyka, zbieranie opinii o programach kształcenia i potrzebach rynku pracy wśród
interesariuszy zewnętrznych; monitorowanie losów zawodowych absolwentów; przeprowadzanie
okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych; przegląd zasobów
materialnych Wydziału, analizę wyników benchmarkingu. Wyniki i wnioski z powyższych działań
znajdują odzwierciedlenie w modyfikacjach programu kształcenia i jego realizacji oraz zapisach
w sylabusach przedmiotów.
Należy dokonać samooceny działań i rozwiązań przedstawionych w informacji odnoszącej się do
punktów 6.1–6.2 oraz wskazać najważniejsze mocne i słabe strony wewnętrznego systemu
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na ocenianym kierunku.
Max. 900 znaków (ze spacjami)
Wprowadzenie Systemu umożliwiającego kompleksową i regularną weryfikację czynników
wpływających korzystnie lub negatywnie na jakość kształcenia, obejmując wszystkie obszary działania
Wydziału na rzecz jakości kształcenia pozwala na stwierdzenie, że dalsze jego wdrażanie i
doskonalenie jest potrzebne i uzasadnione. Konsekwentne stosowanie Systemu pozwoliło na
wyłonienie słabości funkcjonowania różnych jego procesów i procedur, jak i dostrzeżenie ich zalet
służących poprawie jakości kształcenia. Stwierdzane niewielki ułomności w skuteczności działania
Systemu wynikają z niedostatecznego zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w
doskonalenie procesu kształcenia, a zwłaszcza niskiego udziału studentów w ocenie poziomu
realizowanych zajęć i obsługi administracyjno-dydaktycznej.
Na Wydziale podejmowane są działania informacyjne i motywacyjne celem podniesienia efektywności
funkcjonowania WSZiDJK.
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Część III
Perspektywy rozwoju kształcenia na ocenianym kierunku studiów
Analiza SWOT programu kształcenia na ocenianym kierunku i jego realizacji,
z uwzględnieniem kryteriów oceny programowej

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

POZYTYWNE

Mocne strony
1. Wyspecjalizowana
kadra
z
istotnym
dorobkiem
naukowym
w
zakresie
prowadzonego
kierunku
kształcenia,
w tym potencjał młodych, samodzielnych
pracowników naukowych.
2. Postępujące
upraktycznianie
procesu
kształcenia.
3. Interdyscyplinarny
program
kształcenia
wyróżniający się z oferty innych jednostek
dydaktycznych.
4. Doskonalenie
programu
kształcenia
z uwzględnieniem wymagań rynku pracy.
5. Podpisane porozumienia o współpracy
z wiodącymi instytucjami działającymi
w obszarze zdrowia publicznego
6. Działanie Poradni Dietetycznej dla celów
interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych.
7. Bardzo dobrze rozwinięta działalność
edukacyjna
i
upowszechnieniowa,
realizowana zarówno przez sam Wydział
(np. Wszechnica Żywieniowa), jak i we
współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Szanse
1. Zwiększające
się
zapotrzebowanie
na
dietetyków
specjalizujących
się
w dietoterapii, w związku ze znaczną skalą
występowania chorób dietozależnych.
2. Rosnący popyt na usługi dietetyczne wobec
zwiększającego
się
zainteresowania
prozdrowotnym stylem życia.
3. Wzrastające
zapotrzebowanie
na
poradnictwo dietetyczne z zakresu geriatrii,
w związku z postępującym starzeniem się
społeczeństwa.
4. Priorytetowe
traktowanie
zagadnień
żywieniowo-dietetycznych
w polityce
naukowej państwa i UE.
5. Wzrost
możliwości
doskonalenia
infrastruktury badawczej.
6. Rosnące
zaufanie
interesariuszy
zewnętrznych
do
kwalifikacji
i kompetencji zawodowych absolwentów
kierunku.

NEGATYWNE

Słabe strony
1. Niedostateczne zasoby materialne dla rozwoju
dydaktyki i badań naukowych w stosunku do
rosnących potrzeb.
2. Niewystarczające zaangażowanie niektórych
pracowników
w
badania
naukowe
i działalność publikacyjną.
3. Zbyt
małe
zainteresowanie
wśród
pracowników odbywaniem staży, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.
4. Za niski poziom internacjonalizacji.

Zagrożenia
1. Rosnąca
liczba
uczelni
oferujących
kształcenie na kierunku dietetyka, co może
powodować zmniejszenie liczby kandydatów
oraz wpływać na stan kadry naukowodydaktycznej.
2. Wzrastające
możliwości
zatrudnienia
absolwentów I stopnia, co zmniejsza
zainteresowanie studiami II stopnia.
3. Zróżnicowany
poziom
kandydatów
na studia II stopnia utrudniający efektywną
realizację programu kształcenia.
4. Outsourcingowanie
usług
żywienia
zbiorowego (szpitale, domy opieki społecznej
i inne placówki) jako czynnik ograniczający
możliwości zatrudnienia dietetyków.
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