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1. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z innymi ośrodkami 

naukowymi w kraju i za granicą oraz samorządem studentów na Wydziale Technologii Żywności (dalej Wydział) 

w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (dalej System).  

 

2. Zakres 

Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Nauk o Żywności (dalej 

Instytut). 

 

Zakresem procedury objęto następujące obszary: 

- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

- współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; 

- współpraca z samorządem studentów.  

 

3. Definicje 

- otoczenie społeczno-gospodarcze – zespół czynników, procesów i instytucji zewnętrznych mających wpływ 

na funkcjonowanie Wydziału 

- interesariusze zewnętrzni – podmioty społeczne i gospodarcze (osoby i instytucje) działające poza 

Wydziałem, mające wpływ na jego funkcjonowanie lub pozostające pod jego wpływem 

- interesariusze wewnętrzni – podmioty społeczne (osoby i instytucje) działające w ramach Wydziału, mające 

wpływ na jego funkcjonowanie lub /i pozostające pod jego wpływem 

 

4. Odpowiedzialność 

Za stosowanie procedury odpowiadają wszyscy pracownicy Instytutu Nauk o Żywności (dalej Instytut) oraz 

studenci Wydziału.  

 

Właścicielem procedury jest Koordynator ds. współpracy z pracodawcami. 

 

5. Opis działania 

 

5.1. Wydział otwarty jest na współpracę z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym, innymi 

jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz jego interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i 

zewnętrznymi. 

 

5.2. Za koordynację współpracy z interesariuszami zewnętrznymi odpowiedzialny jest Koordynator ds. współpracy 

z gospodarką. 
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5.3. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi odbywa się na zasadzie porozumień nieformalnych i formalnych. 

Porozumienia formalne mogą mieć charakter dedykowanych umów lub szerszych porozumień o współpracy. 

Porozumienia o współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego są podpisywane zgodnie z 

uczelnianą procedurą.  

 

5.4. Na Wydziale oraz w Instytucie prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przez 

konsultacje i wspólne inicjatywy naukowo-dydaktyczne oraz upowszechniające wiedzę z zakresu technologii 

żywności. 

 

5.5. Na Wydziale oraz w Instytucie nawiązywana jest i rozwijana współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w 

kraju i za granicą w zakresie działalności badawczej i rozwojowej, dydaktycznej i upowszechnieniowej, w tym 

m.in. poprzez organizowanie i udział w konferencjach. 

 

5.6. Na Wydziale oraz w Instytucie monitorowana jest współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno-

gospodarczego, którą koordynuje Koordynator ds. współpracy z gospodarką oraz prowadzi jej przegląd. Raz w 

roku Koordynator przygotowuje raport ze współpracy z gospodarką realizowanej na Wydziale i przedstawia go 

Radzie Programowej. 

 

5.7. Na Wydziale działa samorząd studentów, który funkcjonuje na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

Przedstawiciele samorządu uczestniczą w gremiach opiniotwórczych i decyzyjnych Wydziału na zasadach 

określonych przez Statut SGGW. Samorząd raz w roku dokonuje przeglądu swojej działalności oraz przedstawia 

Radzie Programowej sprawozdanie z działalności.  

 

5.8. Procedura podlega weryfikacji podczas przeglądu Systemu. 

 

6. Załączniki 

 

brak 

 

7. Dokumenty powiązane 

 

Załącznik 4 Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii 

Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Harmonogram stosowania narzędzi 

monitorowania jakości kształcenia 

 


