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1. Podstawy prawne 
 

Zakres kompetencji komisji wydziałowych określa Dziekan na podstawie par. 75, ust. 2 pkt. 17 
Statutu SGGW: Dziekan podejmuje wszystkie inne decyzje, dotyczące działalności wydziału, 
niezastrzeżone prawem dla innych organów SGGW. 
 

2. Zakres kompetencji Komisji ds. Jakości Kształcenia 
 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym 
powołanym do koordynacji działao projakościowych, w tym Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Jest ciałem niezależnym, mającym prawo do formułowania 
opinii na temat procesu kształcenia. Jej samodzielnośd oraz doradczy charakter umożliwia 
sprawne działanie, a opracowania i materiały dostarczane władzom Wydziału wpływają na 
doskonalenie procesu kształcenia. Zakres zadao Komisji: 
− nadzór nad realizacją polityki jakości kształcenia oraz procedur zapewniania jakości kształcenia; 
− nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia, w tym prowadzenie hospitacji; 
− monitoring i ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia; 
− opiniowanie działao korygujących i doskonalących w ramach Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia; 
− stymulowanie nowych działao podnoszących jakośd kształcenia; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
3. Zakres kompetencji Komisji ds. Hospitacji 
 

W ramach Komisji ds. Jakości Kształcenia jest powoływana Komisja ds. Hospitacji, która jest 
organem opiniodawczym i doradczym w zakresie wsparcia działao dotyczących przeprowadzania 
hospitacji zajęd dydaktycznych na Wydziale. Komisją ds. Hospitacji kieruje Przewodniczący Komisji 
ds. Jakości Kształcenia. Członkowie Komisji każdorazowo są proponowani przez Przewodniczącego 
Komisji ds. Hospitacji spośród nauczycieli akademickich z równym lub wyższym stopniem 
naukowym niż osoba hospitowana. Skład Komisji zatwierdzany jest przez Dziekana. Zakres zadao 
Komisji: 
− przeprowadzanie hospitacji zajęd dydaktycznych; 
− przygotowanie w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia corocznych 

raportów z hospitacji oraz harmonogramów hospitacji; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
4. Zakres kompetencji Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 
 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich jest organem opiniodawczym i doradczym 
powołanym zgodnie ze Statutem SGGW do wsparcia działao w zakresie oceny i doskonalenia 
nauczycieli akademickich. Zakres zadao Komisji:  
− okresowa analiza dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego nauczycieli 

akademickich zgodnie z kryteriami określonymi w Statucie SGGW; 
− opiniowanie wniosków o nagrody Rektora przyznawane na podstawie przeprowadzonej oceny 

okresowej; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 
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5. Zakres kompetencji Komisji ds. Badao Naukowych 
 

Komisja ds. Badao Naukowych jest organem opiniodawczym i doradczym powołanym do 
wsparcia działao w zakresie badao naukowych i transferu wiedzy. Zakres zadao Komisji: 
− podejmowanie działao na rzecz poprawy jakości badao naukowych zgodnie ze strategią 

rozwoju Wydziału;  
− uczestniczenie w przygotowywaniu zasad oceny osiągnięd naukowych pracowników i jednostek 

Wydziału; 
− wspomaganie pracowników w przygotowaniu wniosków o środki na finansowanie badao; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana; 
− opiniowanie wniosków o utworzenie  studiów doktoranckich i podyplomowych; 
− opiniowanie programów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.  
 

6. Zakres kompetencji Komisji ds. Przewodów i Postępowao Naukowych 
 

Komisja ds. Przewodów i Postępowao Naukowych jest organem opiniodawczym i doradczym 
powołanym do wsparcia działao w zakresie przeprowadzania przewodów naukowych przez Radę 
Wydziału. Zakres zadao Komisji: 
− opiniowanie poszczególnych etapów postępowao o nadanie stopnia doktora i doktora 

habilitowanego oraz tytułu profesora; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
7. Zakres kompetencji Komisji ds. Dydaktyki 
 

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do 
wsparcia prac nad programami studiów i bieżącej kontroli procesu dydaktycznego. Zakres zadao 
Komisji: 
− opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów w zakresie studiów I i II 

stopnia realizowanych na Wydziale; 
− opiniowanie nowo opracowywanych i aktualizowanych programów studiów; 
− podejmowanie działao zmierzających do doskonalenia i aktualizacji istniejących programów 

studiów; 
− weryfikacja sylabusów pod względem formalnym i merytorycznym; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana 

 
8. Zakres kompetencji Komisji ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i 

Administracyjnymi 
 

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i 
Administracyjnymi jest organem opiniodawczym i doradczym powołanym do wsparcia działao w 
zakresie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału. Zakres zadao Komisji: 
− nawiązywanie i zacieśnienie kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi, w tym z 

przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki narodowej pod względem rozpoznania ich 
potrzeb i oczekiwao, pozyskiwania zleceo na prace badawcze, możliwości współpracy w 
realizacji wspólnych projektów badawczych; 

− monitoring i ocena współpracy z ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
 
 
9. Zakres kompetencji Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za 

Granicą 
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Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą jest 

organem opiniodawczym i doradczym powołanym do wsparcia działao w zakresie 
przeprowadzania postępowao w zakresie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych 
uzyskanych za granicą. Zakres zadao Komisji: 
− opiniowanie Radzie Wydziału wniosków o nostryfikację dyplomów i tytułów zawodowych 

uzyskanych za granicą; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
10. Zakres kompetencji Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału 

 
Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału jest organem opiniodawczym i doradczym powołanym 

do wsparcia działao w zakresie rozwoju Wydziału. Zakres zadao Komisji: 
− działania na rzecz ukierunkowania naukowego i dydaktycznego rozwoju Wydziału na potrzeby 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
11. Zakres kompetencji Komisji ds. Stypendiów 

 
Komisja ds. Stypendiów jest organem opiniodawczym i doradczym powołanym do wsparcia 

działao w zakresie przyznawania pomocy stypendialnej studentom i doktorantom. Zakres zadao 
Komisji: 
− rozpatrywanie wniosków o stypendia; 
− przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. 

 
 

12. Zakres kompetencji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Studia I i II Stopnia 
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia I i II Stopnia jest organem powoływanym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia I i II stopnia. Komisję powołuje Rada Wydziału. 
Komisja współpracuje z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i Biurem Spraw Studenckich. Zakres 
zadao Komisji: 
− ustalenie wyników postępowao rekrutacyjnych; 
− sporządzenie protokołów postępowao rekrutacyjnych; 
− przygotowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia; 
− ustalenie zbieżności programowych. 

 
13. Zakres kompetencji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Studia III Stopnia 

 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia III Stopnia jest organem powoływanym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia III stopnia. Komisję powołuje Rada Wydziału. 
Komisja współpracuje z Biurem Nauki. Zakres zadao Komisji: 
− ustalenie wyników postępowao rekrutacyjnych; 
− sporządzenie protokołów postępowao rekrutacyjnych; 
− przygotowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia. 


