WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ
W 2013 roku na Wydziale Nauk o Żywności, odbyły się dwa spotkania (6.04 i
1.10.2013r.) przedstawicieli firm współpracujących (interesariuszy zewnętrznych) z
pracownikami Wydziału z oraz jedno spotkanie (17.06.2013r.) z ekspertami Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, przeprowadzającymi ocenę instytucjonalną Wydziału.
W spotkaniu 6.04.2013 uczestniczyło 15 przedstawicieli firm. Podczas spotkania
Rada Promocji Wydziału, którą powołano w 2002r., została przekształcona w Wydziałowa
Radę Współpracy z Gospodarką. Przewodniczącym WRWzG został p. dr inż. Krzysztof
Skierkowski, przedstawiciel firmy Mendelez Polska, natomiast członkami Rady zostali
przedstawiciele firm, które podpisały „Porozumienie o współpracy”.
Podczas dyskusji zaproponowano strategie współpracy Wydziału z interesariuszami
zewnętrznymi:
- dostosowywanie programów nauczania do zapotrzebowania przemysłu,
- oferowanie studentom i absolwentom WNoŻ nowoczesnych narzędzi pozwalających na
samodzielne pogłębianie wiedzy zawodowej,
- uaktualnianie listy gotowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu
spożywczego,
- wprowadzenie zajęć uczących pracy zespołowej (teamwork),
- udostępnienie przez firmy współpracujące miejsc dla praktykantów i umożliwienie realizacji
zajęć dydaktycznych na terenie zakładów,
- opracowanie przez SGGW przejrzystej i prostej procedury zlecania pracownikom WNoŻ
konkretnych zadań przez przemysł,
- 5-dniowe „kursy” doszkalające.
W kolejnym spotkaniu, w dniu 1.10.2013r. uczestniczyło 18 przedstawicieli firm.
Przedstawiono cele działania Wydziałowej Rady Współpracy z Gospodarką:
- włączenie interesariuszy zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia,
- opiniowanie programów nauczania na Wydziale Nauk o Żywności z punktu widzenia
pracodawców,
- dostosowywanie programów nauczania do zapotrzebowania pracodawców,
- oferowanie studentom i absolwentom WNoŻ nowoczesnych narzędzi, pozwalających na
samodzielne pogłębianie wiedzy zawodowej,
- uaktualnianie listy opracowywanych innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego.
Zaprezentowano i omówiono wdrożony na Wydziale System Zapewniania i Doskonalenia
Jakości Kształcenia oraz zasady odbywania praktyk studenckich.
Podjęto dyskusję nad efektywną formułą współpracy obejmującej: informacje
o możliwościach badawczo-wdrożeniowych Wydziału i transferze wiedzy, utworzeniu bazy
danych o dostępnych możliwościach odbycia praktyk w przemyśle, instytucjach
kontrolujących i administracyjnych.
W spotkaniu z ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (17.06.2013r.),
uczestniczyło 14 interesariuszy zewnętrznych.

W 2013r. podpisano 29 „Porozumień o współpracy”, w 2014r. podpisano 7 i 2 są na
etapie akceptacji przez Prawników SGGW.
W latach 2002r. - 2012r. podpisano:
45 - „Porozumień o współpracy”, 2 – „Umowy o współpracy naukowej” i 2 „Umowy
wdrożeniowe”. Z tych 45 dwa zostały odnowione (podpisane ponownie) w 2013r.
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Załącznik 1. Zestawienie tabelaryczne podpisanych porozumień
Załącznik 2. – Katalog kluczowych pracodawców
30 Kluczowych pracodawców: Bactoforce Poland Sp. z o.o., ARSO POLAŃSKI Sp.
z o.o., ITW NOVADAN Sp. z o.o., JHJ Sp. z o.o., JARS Sp. z o.o., Instytut Metodologii
Badań Sp. z o.o., Ireneusz Sionek Kropla Omega, SAI Global Assurance Services LTD,
Elopak S.A., MODUS Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.,
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Mondelez Polska S.A., Firma
Prodykcyjno-Handlowa "PAULA" Sp. z o.o., Ogród Polski Hortex, Zakłady Mięsne "ŁmeatŁuków" S.A., Zakład Masarski Henryka Zychowicz, Bakoma Sp. zo.o., Pacek Stanisław Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EMIX, Spółdzielnia Mleczarska "Mazowsze"
Chorzele, ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J. M. ZDANOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
EDPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe EXPORT – IMPORT, Silliker Polska Sp.
z o.o., DuPont Poland sp. z o.o., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy
Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach, Auchan Polska Sp. z o.o., POMONA
COMPANY Ltd., PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. zo.o., Sante A.
Kowalski Sp. j., Milkiland EU Sp. zo.o..
Na rzecz otoczenia gospodarczego prowadzona jest działalność naukowa i ekspercka
Wydziału.

