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Polityka i cele jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
Mając na uwadze misję i wartości Wydziału Nauk Ekonomicznych, przyjmujemy, że jakośd 

kształcenia jest jednym z podstawowych elementów naszego działania. Prowadzenie badao 
naukowych, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie działalności oraz budowanie pozytywnych 
relacji w środowisku społeczno-gospodarczym wspierają synergicznie proces kształcenia. 

 
Głównym celem procesu kształcenia, na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia ustawicznego oferowanych na 
Wydziale, jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci zdobyli wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne na najwyższym poziomie i byli przygotowani do funkcjonowania w 
nowoczesnym społeczeostwie opartym na wiedzy oraz działania na współczesnym rynku pracy. 

 
Cele Wydziału w odniesieniu do jakości kształcenia to: 

 zapewnianie spójności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;  

 monitorowanie, analiza, ocena i doskonalenie procesu kształcenia, w tym weryfikacja 
założonych efektów kształcenia, ocena programów studiów oraz ocena jakości metod i 
warunków prowadzenia zajęd;  

 aktualizacja i poszerzanie oferty edukacyjnej;  

 zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowo-dydaktycznej, 
technicznej i administracyjnej; 

 rozwijanie współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w 
zakresie kształcenia, badao naukowych oraz transferu wiedzy; 

 rozwijanie współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego; 

 monitorowanie losów zawodowych absolwentów;  

 włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w zapewnienie i doskonalenie 
jakości kształcenia;  

 zapewnienie właściwych zasobów do działalności dydaktycznej; 

 dbanie o skuteczny przepływ informacji. 
 
Nasze działania w zakresie jakości kształcenia opierają się na przepisach prawa, regulacjach 

wewnętrznych, w tym polityce jakości SGGW, strategii rozwoju SGGW, strategii rozwoju WNE, a 
także wytycznych strategii bolooskiej oraz rekomendacjach i wskazówkach dotyczących jakości 
kształcenia dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a ponadto na zidentyfikowanych 
dobrych praktykach.  

 
Jakośd kształcenia jest planowana, wdrażana, monitorowana, oceniana i doskonalona przy 

wykorzystaniu wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 
Kształcenia. 

 
Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie 

społeczności akademickiej WNE.  
 


