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1. Cel 

Celem procedury jest określenie zakresu umiędzynarodowienia działalności dydaktycznej Wydziału, m.in. 

oferty przedmiotów w językach obcych oferowanych przez Wydział dla studentów krajowych i zagranicznych 

oraz mobilności studentów Wydziału Technologii Żywności (dalej Wydział) w ramach Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (dalej System).  

 

2. Zakres 

Procedura obowiązuje na: 

kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo w 

biogospodarce/towaroznawstwo 

poziomach: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe 

formach: studia stacjonarne, studia niestacjonarne.  

 

Zakresem procedury objęto następujące obszary: 

- ofertę przedmiotów w językach obcych oferowanych przez Wydział dla studentów krajowych i zagranicznych; 

- ofertę miejsc na zagranicznych uczelniach partnerskich; 

- mobilność studentów i doktorantów.  

 

3. Definicje 

 

- umiędzynarodowienie – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego 

z celami, funkcjami i sposobem działania Wydziału 

- mobilność – gotowość do czasowego przebywania poza miejscem stałego zamieszkania oraz wykonywania 

pracy naukowo-badawczej i kształcenia się poza Wydziałem 

 

4. Odpowiedzialność 

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

studenci Wydziału.  

 

Właścicielem procedury jest Koordynator ds. współpracy międzynarodowej. 

 

5. Opis działania 

 

5.1. Umiędzynarodowienie to działalność wpisana w strategię rozwoju Wydziału oraz w politykę jakości 

kształcenia. Głównymi formami umiędzynarodowienia jest współpraca z zagranicznymi instytucjami i 
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przedstawicielami w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, praktyk, staży oraz działalności 

upowszechnieniowej. 

 

5.2. Nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia w językach obcych dla studentów z kraju i zagranicy. Przedmioty 

w językach obcych oferowane jako ogólnouczelniane zgłaszane są zgodnie z uczelnianymi procedurami 

Przedmioty w językach obcych podlegają weryfikacji zgodnie z Procedurą P.II. 

 

5.3. Wydział przyjmuje profesorów wizytujących oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających w ramach 

programów dydaktycznych, którzy w ramach swojego pobytu realizują zajęcia dydaktyczne dla studentów 

Wydziału. 

 

5.4. Umiędzynarodowienie przejawia się również łączeniem studentów z zagranicy z grupami polskimi, co 

sprzyja wymianie poglądów naukowych i poznawaniu różnic międzykulturowych. 

 

5.5. Wydział dąży do zapewnienia jak najszerszej oferty mobilności studentów oraz wspiera ich działania w 

korzystaniu z ofert mobilności poza Uczelnią.  

 

5.6. Zgodę na wyjazd krajowy i zagraniczny wyraża Rektor na podstawie pozytywnej opinii Dziekana. 

 

5.7. Koordynacją mobilności studentów zajmuje się Koordynator ds. współpracy międzynarodowej. 

 

5.8. Umiędzynarodowienie działalności Wydziału oraz mobilności studentów podlega monitoringowi i 

okresowemu przeglądowi, a jego wyniki prezentowane są Radzie Programowej. 

 

5.9. 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 

Procedura P.II. – Procedura zapewniania jakości kadry badawczo-dydaktycznej oraz pozostałych 

pracowników 

 


