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Czesc!

Przede wszystkim chciałbym Ci pogratulować dostania się do SGH!

Już niedługo rozpoczniesz naukę w naszej Alma Mater, gdzie poznasz wielu 
wspaniałych ludzi, zaangażujesz się w projekty studenckie i  oczywiście 
zdobędziesz wartościową wiedzę i doświadczenie. 

Wejście w nowy etap życia wiąże się z  natłokiem nowych informacji, przez 
co można czuć się zdezorientowanym. Aby pomóc Ci je wszystkie poukładać 
i ze spokojem wejść w rok akademicki, został przygotowany Informator,  
który właśnie trzymasz w rękach. Zawiera on informacje niezbędne na początek 
studiów. 

Dzięki Informatorowi dowiesz się najważniejszych kwestii związanych z uczelnią: 
jakie daje Ci ona możliwości, którego wykładowcę wybrać, a także gdzie 
warto zjeść czy spędzić piątkowy wieczór. Znajdują się tutaj również krótkie 
opisy organizacji studenckich i Studenckich Kół Naukowych (SKN), w których 
działalność może poszerzyć Wasze zainteresowania i pozwala na uczestnictwo 
w jakże ważnych w życiu Uczelni projektach studenckich, o czym jeszcze się 
przekonacie :)

Po więcej informacji chciałbym Cię również zaprosić na Dni Adaptacyjne, 
podczas których dowiesz się jak działa sama uczelnia, a także nauczysz się jak 
tę wiedzę zastosować w praktyce.

Do zobaczenia na Uczelni!

Emil Kalata
Redaktor Naczelny
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szanowni panstwo,
serdecznie witam Was w progach Szkoły 
Głównej Handlowej w  Warszawie. Podej-
mujecie studia w uczelni, której absolwenci 
są wysoko cenionymi specjalistami w wielu 
obszarach gospodarki, finansów, ekonomii 
i nauk społecznych. Przed Wami kilka lat 
nauki i  intensywnego życia studenckiego, 
ale bądźcie spokojni – jesteście w dobrych 
rękach. Wykładowcy SGH przekażą Wam 
wiedzę i umiejętności przydatne w życiu 
zawodowym. W  Waszym zasięgu znalazły 
się unikalne oferty warsztatów, staży i pra-
cy od naszych przyjaciół z Klubu Partne-
rów SGH, atrakcyjne spotkania z praktyka-
mi w ramach Centrum Coworkingu 317G, 
program mentorski Klubu Absolwentów,  

a potrzeby aktywności projektowej spełnicie w jednej lub kilku z kilkudziesięciu 
organizacji studenckich i studenckim samorządzie.

Początek Waszych studiów przypada na czas zmian w polskim szkolnic-
twie wyższym, także w SGH. Nasza uczelnia jest w awangardzie reform od lat 
90. Wtedy podjęte decyzje o unikalnym kształcie studiów owocują do dziś,  
gdy kolejne rankingi i zestawienia, a przede wszystkim rozmowy z zadowo-
lonymi pracodawcami, przekonują o świetnej pozycji naszych absolwentów  
na rynku pracy. Jesteście w dobrych rękach, ale najwięcej zależy od Waszych 
indywidualnych decyzji.

Czas studiów to okres szczególnego eksplorowania świata, dlatego mamy 
dla Was rozbudowaną ofertę wymiany zagranicznej z uczelniami z kilkudzie-
sięciu krajów na kilku kontynentach. Liczne programy podwójnego dyplomu  
o specjalność SGH, a możliwość udziału naszych studentów w programie CEMS 
MIM jest w Polsce unikalna. Wierzę, że najbliższe lata podsycą Waszą cieka-
wość, przyniosą wiedzę, zbudują krytyczne spojrzenie i jednocześnie utrwalą 
otwartość na różnorodny, ciągle zaskakujący świat. 

Pamiętajcie: Wasze wybory pomagają kształtować Waszą przyszłość!

dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
Rektor Szkoły Głównej Handlowej

drodzy panstwo,
skoro czytają Państwo te słowa to znaczy, 
że  postanowili Państwo spędzić najbliż-
szych kilka lat w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie i tego wyboru serdecznie 
Państwu gratuluję (może też ewentualnie 
znaczyć, że  czytają Państwo przez ramię 
komuś, kto właśnie stał się studentem 
SGH - w tym wypadku przekażcie mu pro-
szę niniejsze gratulacje).

Tych kilka lat, jak wkrótce się Państwo 
przekonają, upłynie bardzo szybko,  
wykorzystajcie je więc jak najlepiej - ucząc 
się, ale też zdobywając doświadczenia  
w  kołach naukowych, organizacjach  
i stowarzyszeniach. Wreszcie, także zawie-
rając nowe znajomości - te prywatne, które  
często trwają wiele lat, ale także te zawodowe, które w przyszłości mogą ułatwić 
wejście na rynek pracy. Życzę Państwu, żebyście pamiętając o tych ostatnich 
nie zapomnieli o  wszystkich wcześniej wymienionych (i tych nie wymienio-
nych...) elementach życia studenckiego, bo dla większości z Państwa to będzie 
jedyny taki okres w życiu.

Pamiętajcie też, że jako studenci to Państwo podejmować będą decyzje,  
które wcześniej podejmowali w Państwa imieniu Wasi Rodzice. To duża wolność,  
ale też i duża odpowiedzialność - daje dużą satysfakcję, ale jeśli coś się nie udaje 
(a każdemu czasem coś się nie udaje), to Państwo sami  będą musieli zmie-
rzyć się z konsekwencjami. Dobrze o tym pamiętać i w wolnej chwili przejrzeć 
regulamin studiów, a w przypadku wątpliwości - odwiedzić Dziekanat Studium  
Licencjackiego, który przez najbliższe trzy lata (i niech to  najlepiej będą  
tylko trzy lata!) będzie pomagał Państwu z różnymi mniejszymi i większymi  
problemami.

Powodzenia!

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
Dziekan Studium Licencjackiego
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Jest mi niezmiernie miło pogratulować Ci dostania się 
do Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie! Z wielką 
przyjemnością witam Cię w naszych różowych murach 
ze stron tak niezwykłej lektury, jaką jest Informator 
Studencki. Został on stworzony przez osoby, które 
jeszcze rok temu, tak jak Ty teraz, wertowały jego kartki 
w poszukiwaniu niezbędnych informacji. Mam nadzieję, 
że ich ciężka praca pomoże Ci odnaleźć się na Uczelni!

Szkoła Główna Handlowa daje Ci bardzo szeroki 
wachlarz możliwości, należy jednak odpowiedzialnie 
i umiejętnie posługiwać się nim. Urozmaicona oferta 
edukacyjna realizowana przez najlepszych specjalistów 

w kraju oraz szerokie spektrum programów międzynarodowych w  połączeniu  
z działalnością studencką pozwolą Ci w pełni z niego skorzystać.

Szczególnie zachęcam Cię do realizowania się w działalności studenckiej – to właśnie 
ona czyni SGH wyjątkowym miejscem na tle innych Uczelni.  Możesz rozwijać się działając  
w projektach oraz komisjach Samorządu Studentów, organizacjach studenckich i kołach 
naukowych. Otworem czekają na Ciebie również sekcje sportowe, formacje artystyczne 
i studenckie media naszej Uczelni. Pamiętaj jednak, że doba ma jedynie 24 godziny, 
dlatego warto już teraz zaplanować swoją ścieżkę w SGH!

Zanim rozpocznie się rok akademicki czekają na Ciebie dwie okazje do zapoznania się  
z Uczelnią i innymi studentami. Pierwszą z nich jest wyjazd na zerówkę, do czego gorąco 
Cię zachęcam. Szczególnie polecam Twojej uwadze Legendarny Obóz Zerowy – Wetlina, 
który obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia. To właśnie tam nawiązuje się 
przyjaźnie na długie lata!

Drugą z nich są Dni Adaptacyjne, które odbędą się w dniach 26-27 września. To właśnie 
wtedy uzyskasz odpowiedzi na wszystkie dręczące Cię pytania, dowiesz się, jak uniknąć 
kłopotów z uczelnianymi formalnościami oraz poznasz organizacje studenckie działające 
na Uczelni. Nie może Cię tam zabraknąć!

Gdybyś na swojej uczelnianej drodze napotkał/a problemy, to wiedz że zawsze możesz 
zwrócić się do Samorządu Studentów o pomoc. Zgłoś się wtedy jak najszybciej 
do Rzecznika Praw Studenta przez jego fanpage na Facebooku, a na pewno otrzymasz 
wsparcie, jakiego potrzebujesz.

Życzę Ci, abyś odnalazł/a swoje miejsce w Szkole Głównej Handlowej i czerpał/a jak 
najwięcej z wyżej wspomnianego wachlarza możliwości. Rozwijaj się, biorąc jednocześnie 
odpowiedzialność za swoje wybory, kierując się uczciwością i wykazując inicjatywą, 
a jestem przekonana, że będziesz mile wspominał/a lata spędzone w Wielkiej Różowej!

Powodzenia i do zobaczenia!

Justyna Witkowska
Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH

Czesc!

TO-DO LIST
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FANPAGE I GRUPY NA FACEBOOKU
 
Koniecznie dołącz do grupy na Facebooku ,,SGH licencjackie 2019-2022’’ 
oraz do grup poprzednich roczników, aby być na bieżąco ze wszystki-
mi informacjami dotyczącymi Uczelni, godzin rektorskich czy obozów  
zerowych. Cenne wiadomości znajdują się także na fanpage’u Samorzą-
du Studentów - śledząc go, nie przegapisz żadnego ważnego terminu!

OBÓZ ZEROWY

Czyli wyjazd integracyjny dla studentów pierwszego roku. To niepo-
wtarzalna okazja do przeżycia super przygody, nawiązania nowych 
znajomości i zdobycia przy okazji kilku przydatnych informacji. Na SGH  
nie ma stałych grup zajęciowych, co może z początku utrudniać po-
znanie nowych osób w październiku. Pamiętaj, aby być na bieżąco  
z zapisami na obóz zerowy, bo miejsca potrafią rozejść się w kilka minut  
albo kilkadziesiąt sekund!

POCZTA UCZELNIANA 

Jako student SGH otrzymujesz uczelniany adres e-mail w domenie  
student.sgh.waw.pl.  Składa się on z Twoich inicjałów oraz indywidualnego  
numeru indeksu. Dostęp do skrzynki uzyskasz wchodząc na stronę www.
sgh.waw.pl/pl/poczta i logując się tak jak do Wirtualnego Dziekanatu.  
Aby nie przegapić żadnych informacji wysyłanych przez władze Uczelni 
czy wykładowców przekieruj uczelnianego maila na tę skrzynkę, której 
używasz najczęściej. W tym celu wejdź w:

Ustawienia  Opcje  Poczta  Konta  Przesyłanie dalej

Następnie w pole ,,Przesyłaj moją pocztę e-mail do” należy wpisać  
adres, na który chcesz przekierować pocztę. Możesz dodatkowo wpisać 
swój numer telefonu w Wirtualnym Dziekanacie, aby otrzymywać SMSy  
z informacją o nowej wiadomości.

DEKLARACJA SEMESTRALNA
 
To niezwykle ważny element studiowania w SGH. Ze względu na to,  
że studenci naszej Uczelni mają możliwość wyboru wykładowców  
z prawie wszystkich przedmiotów bardzo istotne jest, aby pamiętać  
o wszystkich terminach związanych z deklaracją semestralną. Zanim ją 
wypełnisz koniecznie zapoznaj się z opiniami na temat interesujących Cię 
prowadzących, a wszystkie ważne daty od razu zapisz w swoim kalenda-
rzu. Dla studentów rozpoczynających pierwszy semestr nauki wypełnia-
nie deklaracji zaczyna się już 2 września, o godzinie 10, poprzez specjalną  
zakładkę w Wirtualnym Dziekanacie.

LEGITYMACJA

Legitymacja upoważnia Cię nie tylko do najróżniejszych zniżek i pro-
mocji, ale jest też przede wszystkim dokumentem potwierdzającym 
bycie studentem Wielkiej Różowej. Legitymacje studenckie można 
odebrać w dziekanacie jeszcze przed rozpoczęciem semestru. Uważnie  
obserwuj stronę Uczelni www.sgh.waw.pl, by dowiedzieć się, w jakie dni  
możliwy będzie ich odbiór. Dzięki temu unikniesz stania w długich  
kolejkach w październiku.

SZKOLENIA 

Na początku I semestru każdy student jest zobligowany do zalicze-
nia trzech obowiązkowych szkoleń: bibliotecznego, BHP oraz ochrony  
własności indywidualnej. Dostępne są one na platformie www.e-sgh.pl.  
Polecamy zabrać się za nie w miarę szybko, gdyż później może zabrak-
nąć Wam cennego czasu na ich rozwiązanie. W razie niepowodzenia 
można powtarzać podejście do zaliczenia szkolenia co 24 godziny.



facebook.com/wetlinasgh

INTEGRACJA

IMPREZY

ATRAKCJE

Know how

legenda
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to-do list

9.Dołącz do grupy SGH kupię/sprzedam i nie czekaj długo z zakupem.  
Zdarza się, że podręczniki i notatki znikają w niecałą minutę! 

10.Imprezy - życie studenckie to bardzo ważny element każdej uczelni. 
Już w październiku i listopadzie czekają na Ciebie dwie imprezy 
w Klubie Park znajdującym się tuż obok SGH - SGH Opening Night 
i Otrzęsiny SGH!

11.Zajęcia - postaraj się pójść na wszystkie zajęcia w pierwszym tygodniu.  
Pozwoli Ci to zorientować się, jakie wymagania mają poszczególni wykładowcy 
oraz jakie są warunki zaliczenia danego przedmiotu. 

12.Lektoraty i ćwiczenia - nie opuszczaj ich. Obecność na tych  
zajęciach jest obowiązkowa, dlatego lepiej nie robić sobie zaległości - może  
to później utrudnić Ci zaliczenie danego przedmiotu.

13.WF - podobnie jak na ćwiczeniach i lektoratach obecność na zajęciach  
z wychowania fizycznego jest obowiązkowa. Staraj się uczęszczać na nie regu-
larnie i nie odkładać odrabiania nieobecności. Większość wuefistów akceptuje 
tylko jedną nieobecność w semestrze i nie zgadza się na odrabianie zajęć  
w ostatnim tygodniu. WF ma wartość 0 ECTSów, dlatego nie warto marnować 
na niego jedynego dozwolonego warunku w semestrze zimowym. 

14.Rzecznik Praw Studenta - do Rzecznika możesz zgłosić się z każdym 
nurtującym Cię problemem dotyczącym studiowania. W tym celu skontaktuj 
się z nim na Facebooku lub umów się na spotkanie.

15.Centralny Wydruk - w różnych miejscach na terenie kampusu rozmiesz-
czone są kserokopiarki. Dzięki nim możesz wydrukować, zeskanować lub skse-
rować, co tylko potrzebujesz. Jedyny warunek to doładowanie wcześniej legi-
tymacji studenckiej, co zrobisz za pośrednictwem Bramy SGH. Warto wiedzieć, 
że do zeskanowania dokumentu nie potrzebujesz doładowanego konta - skan 
zostanie automatycznie przesłany na Twoją pocztę w domenie sgh.waw.pl.

1.Dziekanat - pamiętaj, by nigdy nie zostawiać spraw do zała-
twienia w dziekanacie na ostatnią chwilę. Z czasem przekonasz się,  
że kolejki mogą ciągnąć się aż do wyjścia z budynku. Zapoznaj się też  
z godzinami otwarcia dziekanatu, ponieważ nie są one stałe w ciągu tygodnia.

2.SKN-y i Organizacje - rekrutuj się do SKN-u, który Cię zacieka-
wi. Przez to, że w SGH masz możliwość dowolnego wyboru wykła-
dowcy, jest niewielka szansa na to, by mieć zajęcia ze stałą grupą,  
dlatego trudno jest złapać stały kontakt z innymi studentami. Bycie człon-
kiem różnych organizacji pozwala nie tylko na poszerzenie swoich horyzontów  
w wielu dziedzinach, ale również poznanie wielu ciekawych osób i zawarcie  
wyjątkowych znajomości.

3.Zerówka - dobrze przygotuj się na każdy egzamin zerowy, by od-
ciążyć sobie sesję i zmniejszyć prawdopodobieństwo kolizji egzaminów. 

4.Zajęcia i wykładowcy - zanim zabierzesz się za wybór wykładowcy, zapo-
znaj się z opiniami na jego temat na grupach starszych roczników i na SGH Wiki. 
Zostaw też swoje opinie, by następne roczniki, tak jak Ty, mogły z nich skorzystać. 

5.Podręczniki - postaraj się dowiedzieć od starszych kolegów, jaką  
literaturę preferuje wybrany przez Ciebie wykładowca. Podręczniki  
w wypożyczalni rozchodzą się już w pierwszych dniach nauki!

6.Sale - zapisz w telefonie plany budynków, dzięki czemu zawsze  
łatwo odnajdziesz się na kampusie SGH.

7.Strony na Facebooku - zaobserwuj na FB strony na temat życia uczelni, 
czy fanpage SKN-ów, by być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami i by wyła-
pać jak najwięcej freebies na Spado!

8.Punkt ksero - jeśli nie uda Ci się odkupić używanych podręczników  
od starszych kolegów - nie kupuj nowych. Skserowane egzemplarze znajdziesz 
w bibliotece. 



 
„W efektywnym wdrożeniu w życie Uczelni pomogą Wam 
Dni Adaptacyjne: wydarzenie o charakterze informacyjno
-integracyjnym, dzięki któremu będziecie mogli bliżej poznać 
SGH, wykładowców, organizacje studenckie oraz nasze firmy 
partnerskie – koniecznie weźcie w nim udział.”

                                                                                      dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
                                                     Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Stań się częścią SGH!

Kilka słów od Rektora:

26 - 27 wrzesień, budynek główny

studia
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system bolonskisystem bolonski
SGH, tak jak większość szkół wyższych w naszym kraju opiera swoje 
działanie na systemie bolońskim, czyli prościej mówiąc systemie 
trzystopniowym. Dzieli on naukę na studia pierwszego stopnia –  
– licencjackie lub inżynierskie, drugiego stopnia – magisterskie oraz 
następujące po nich studia doktoranckie. Dla Ciebie właśnie rozpoczyna 
się pierwszy etap – tzw. licencjat, trwający 3 lata, czyli 6 semestrów.

W systemie bolońskim obowiązuje punktowy system zaliczania 
zajęć przez studentów, czyli powszechnie znane punkty ECTS (z ang. 
European Credit Transfer System). Z tym skrótowcem spotkasz się 
jeszcze wiele razy podczas nauki w SGH.

Podczas każdego semestru zobowiązany jesteś do zrealizowania 
minimum 30 ECTS. 

Każdy z przedmiotów ma przypisaną ilość punktów, co sugeruje 
jego wagę. Tylko od Ciebie i Twoich ambicji zależy, czy i jak bardzo 
wykroczysz poza tę liczbę. Zalecamy jednak rozwagę i sugerowanie 
się ścieżką przedmiotów, bowiem niektóre przedmioty wymagają 
wiedzy, którą otrzymacie na pewnym etapie studiów lub są przypisane 
poszczególnym kierunkom.

Kończąc studia licencjackie powinniście uzyskać minimum 180 punk-
tów ECTS, natomiast obowiązkowa liczba ECTS na koniec każdego  
semestru wynosi n*30 ECTS (n – numer semestru).

ECTSy mają również spore znaczenie przy uiszczaniu opłat za studia, 
mianowicie przy niezaliczeniu danego przedmiotu Uczelnia nalicza  
150 zł od jednego punktu ECTS.

-

RAMOWA STRUKTURA PROGRAMU STUDIÓW
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Dni Adaptacyjne 26-27 września 2019

Zajęcia w semestrze zimowym r.a. 
2019/2020 

28 września 2019-26 
stycznia 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  
(Wszystkich Świętych)  1-3 listopada 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
(Narodowe Święto Niepodległości) 11 listopada 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(Boże Narodzenie  i Nowy Rok) 

 23 grudnia 2019-5 
stycznia 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
(Święto Trzech Króli) 6 stycznia 2020

Sesja  zimowa I termin
27 stycznia-9 lutego 
2020

Przerwa w semestrze zimowym 10-14 lutego 2020

Sesja  zimowa II termin 15-21 lutego 2020

Zajęcia w semestrze letnim r.a. 2019/2020
22 lutego–14 czerwca 
2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych   
(Wielkanoc) 10-14 kwietnia 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych   (Święto 
Państwowe, Święto Narodowe Trzeciego 
Maja)

1-3 maja 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Zielone 
Świątki) 30-31 maja 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Boże 
Ciało) 11 czerwca 2020

Sesja  letnia I termin 15-28 czerwca 2020

Sesja  letnia II termin 2 1-27 września 2020

C

M
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CY

CMY
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TERMINY DEKLARACJI SEMESTRALNYCH  
NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 standaryzacjastandaryzacja

Od zeszłego roku w życie naszej Uczelni stopniowo wchodzi 
standaryzacja form sprawdzania wiedzy. Oznacza ona przeprowadzanie 
ujednoliconych egzaminów dla wszystkich studentów zaliczających 
przedmiot w danym semestrze niezależnie od wykładowcy, do którego 
uczęszczali na zajęcia.

Standaryzacja to proces, który docelowo objąć ma wszystkie przedmioty 
podstawowe oraz kierunkowe w Szkole Głównej Handlowej. Flagowym 
przykładem standaryzowanych zajęć na I semestrze jest matematyka. 
Co dla studentów oznacza standaryzacja? Sprawia, że zapisywanie  
do trochę bardziej wymagających wykładowców znacznie ułatwi 
zdobycie dobrych wyników podczas egzaminów w sesji.
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przedmiotyprzedmioty
Wizja swobodnego wyboru przedmiotów w Wielkiej Różowej brzmi 
bardzo zachęcająco. Istnieją jednak takie zajęcia, które musisz obo-
wiązkowo zaliczyć w danym semestrze studiów. 

1. semestr może wydawać się przerażający, kiedy tak mało jesz-
cze o nim wiemy. Pierwsze zajęcia, a po nich pierwsza sesja,  
wcale nie muszą być takie straszne. Na najbliższym semestrze czeka  
na Ciebie pięć przedmiotów podstawowych lub sześć w przypad-
ku studiów niestacjonarnych. Do zajęć obowiązkowych należy także  
WF oraz lektoraty, czyli ćwiczenia z języków obcych. Warto też pamiętać, 
że chociaż wykłady (W) są nieobowiązkowe to często bardzo ciekawe  
i interesujące! Obecność obowiązkowa jest na ćwiczeniach (C),  
a frekwencja i aktywność często liczą się do oceny końcowej.

I le ich jest? 
Czy naprawdę aż tak różnią się od tych 

prowadzonych w liceum?

OPINIE 

O WYKlADOWCACH
-
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MATEMATYKA

Królowej nauk nie powinno się 
lekceważyć również na SGHu. 
Już niedługo poznasz funk-
cje wielu zmiennych, macierze 
oraz legendarne całki. Do nauki  
z pewnością motywująco  
zadziałają dwa kolokwia, któ-
re liczą się do oceny końcowej. 
Każdy ma prawo przystąpić  
do standaryzowanego egza-
minu, ale pamiętaj, że mimo  
to warto chodzić na wszyst-
kie ćwiczenia i regularnie robić 
wszystkie zadania!

MIKROEKONOMIA I

Na pierwszych zajęciach z pew-
nością dowiesz się, czym różni 
się popyt od podaży, a na egza-
minie będziesz już z zamknię-
tymi oczami rozróżniać model 
konkurencji doskonałej od mo-
nopolu. Jest to pierwszy eko-
nomiczny przedmiot, z jakim 
będziesz mieć do czynienia.  
Warto nie opuszczać ćwiczeń, 
które zdecydowanie pomogą Ci 
w przygotowaniu do egzaminu.

GEOGRAFIA 
EKONOMICZNA

Wybór tego przedmiotu najle-
piej sprawdzi się w przypadku 
osób żywo zainteresowanych 
geografią bądź tych, które  
rozszerzały ten przedmiot  
w liceum. Poza solidną porcją  
wykresów oraz map, część pro-
wadzących będzie w stanie  
zaoferować Ci liczne historie z 
odbytych podróży oraz wiele cie-
kawostek. Nie warto omijać tych 
zajęć, gdyż niektórzy prowadzą-
cy wysoko punktują obecność 
na wykładzie.

HISTORIA 
GOSPODARCZA

Zajęcia, które pozwalają za-
głębić się w historię, o jakiej  
zapewne nie słyszałeś zbyt wie-
le na zajęciach w liceum. Dzię-
ki regularnemu uczęszczaniu 
na te zajęcia przestaną być Ci 
obce takie hasła jak komunizm 
wojenny, thatcheryzm czy szo-
ki naftowe, a największe kry-
zysy gospodarcze oraz teorie 
ekonomiczne będziesz potrafił 
bezbłędnie ulokować na tle zna-
nych wydarzeń historycznych.

wyklad + cwiczenia

wymiennie:

wyklad cwiczenia

-

-

wyklad + cwiczenia-

PODSTAWY PRAWA

Wykład, którzy jedni kochają,  
a inni darzą nieco mniejszą 
sympatią. Jeśli jednak uda Ci 
się trafić do grona miłośników 
tego przedmiotu, z wielką przy-
jemnością będziesz uczęszczać  
na zajęcia nawet w poniedziałki 
o 8, by zaznajomić się z wielo-
ma nietuzinkowymi kazusami,  
które pozwolą lepiej zgłębić 
skomplikowany świat prawa. 
Wiedza z tego zakresu na pew-
no nikomu nie zaszkodzi!

WSTĘP DO 
INFORMATYKI 
GOSPODARCZEJ

Jeśli chcesz usystematyzować 
bądź poszerzyć swoją wiedzę  
z zakresu obsługi Excela oraz 
Accessa, warto aktywnie 
uczestniczyć w tych zajęciach.  
Poznanie ekonomicznych funk-
cji arkusza oraz zbudowanie 
własnej bazy danych dla przed-
siębiorstwa to tylko jedne z nie-
licznych wyzwań, jakie czekają 
Cię w salach komputerowych 
SGH!

SOCJOLOGIA

   

FILOZOFIA

Wybór idealny dla wszyst-
kich myślicieli i miłośników 
refleksji nad życiem. Niewąt-
pliwie wzbogaci Twoją wiedzę  
w solidną podbudowę teore-
tyczną, bazującą na najwięk-
szych filozoficznych nurtach 
oraz pojęciach, a dodatkowo 
niejednego zainspiruje do wła-
snych rozmyślań nad sensem 
istnienia.

dodatkowo dla studentów studiów 
niestacjonarnych, wymiennie:

wyklad-

cwiczenia cwiczenia

cwiczenia

Socjologia to zajęcia, które mają 
bardzo dużo do zaoferowania. 
Spojrzenie na społeczne aspek-
ty życia - procesy, zjawiska oraz 
rządzące tą sferą prawa zgłębisz 
nie tylko za pomocą podręczni-
kowych definicji, lecz również,  
a może nawet przede wszystkim, 
z wielu dyskusji przeprowadza-
nych w trakcie konwersatorium.
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Wymieniona lista przedmiotów to jednak jedynie ułamek spośród 
wszystkich, na które możesz uczęszczać jako student naszej różowej 
Uczelni. I właśnie tutaj pojawia się kwestia dobierania przedmiotów.  
Do Twojego planu zajęć możesz dołączyć zarówno zajęcia 
obowiązujące Cię na przyszłych semestrach nauki, jak również  
do Twojej  dyspozycji pozostają niepowtarzalne przedmioty  
konkursowe. 

Jak zatem można najłatwiej zorientować 
się, które zajęcia należą do której grupy 

przedmiotów?

Przedmioty podstawowe (74 ECTS) - każdy student SGH musi  
je zrealizować do określonego semestru, podanego w programie 
studiów. Do tej kategorii można zaliczyć np. wszystkie przedmioty 
wymienione powyżej jako podstawowe dla I semestru SL. 

Przedmioty kierunkowe (42 ECTS) - pula przedmiotów 
obowiązkowych do zrealizowania w obrębie wybranego kierunku. 
W praktyce oznacza to, że wybierając dany kierunek, np. Finanse  
i Rachunkowość, jesteście zobligowani do zadeklarowania określonej 
liczby przedmiotów kierunkowych dla FiRu.

Przedmioty dodatkowe (29 ECTS): 
Przedmioty związane z kierunkiem (15 ECTS) – ta grupa 
przedmiotów pozwoli Wam na zrealizowanie specjalizacji  
w obrębie danego kierunku, której nazwa będzie widnieć  
na dyplomie studenta. By sprawdzić, jakie przedmioty składają 
się na określoną specjalizację, wystarczy zerknąć do programu 
studiów. Każda specjalizacja składa się z 5 przedmiotów  
za 3 ECTSy. Można jednak zrealizować więcej niż 15 ECTSów, 
wykorzystując pozostałe 14 punktów na przedmioty, które zyskały 
Wasze zainteresowanie.

Jak zatem można najłatwiej zorientować się, 
które zajęcia należą do której grupy przedmiotów?

Przedmioty konkursowe - dla jednych rozumiane jako 
przedmioty-zapychacze, dla innych jako idealna szansa  
na zgłębienie wiedzy w obszarze różnych dziedzin i pod okiem 
najbardziej inspirujących wykładowców. Przedmioty konkursowe 
to autorskie programy zajęć, których nie znajdzie się na żadnej 
innej uczelni. Przykładem takich przedmiotów są np.: trening 
negocjacyjny, historia PRL bądź oddziaływanie mass mediów.

JAK MĄDRZE DOBIERAĆ PRZEDMIOTY?

1.Nie przesadź z liczbą ECTSów - choć z pewnością nie raz usłyszysz, 
że minimalna liczba 30 punktów ECTS jaka jest do zadeklarowania 
w pierwszym semestrze to bułka z masłem, spróbuj nie przesadzić 
także w drugą stronę. Na pewno w historii naszej Alma Mater znaleźli 
się śmiałkowie, którzy realizowali nawet 50 ECTSów, zalecamy jednak 
ograniczyć się do maksymalnie 40 i dobraniu np. dwóch przedmiotów 
- wyjdzie Wam to na zdrowie!

2.Zorientuj się JAKI przedmiot dobierasz - nietrudno się domyślić, 
że pod kątem trudności oraz stopnia zaangażowania przedmiot 
przedmiotowi nierówny. Zanim zadeklarujesz wybrane zajęcia, dowiedz 
się ze sprawdzonego źródła, czy dasz radę opanować przerabiany na 
nich materiał. Może się zdarzyć, że dany przedmiot będzie prowadzony 
na zbyt zaawansowanym poziomie, wykorzystujący wiedzę bądź 
umiejętności, których jeszcze nie zdążyłeś posiąść. 

3.Pamiętaj o lektoratach - zwłaszcza, że podczas zamieszania 
związanego z deklaracją semestralną, te dwa, można śmiało powiedzieć, 
najważniejsze przedmioty często odchodzą w niepamięć, gdyż co do 
nich nie podejmujesz żadnego indywidualnego wyboru. Duży błąd! 
Jako studenci 1 semestru będziecie odbywać swoje zajęcia językowe 
we wtorki oraz piątki od 8 do 11:20. By uniknąć późniejszych kolizji  
w planie, nie decydujcie się na żadne przedmioty odbywające się w tym 
czasie.



Informator studencki

30 31

opinie

Choć niewątpliwie dużym ułatwieniem 
w przyszłości jest dobranie sobie przedmiotów  

z kolejnych semestrów, bierzcie pod uwagę fakt, że macie 
OGRANICZONĄ liczbę przysługujących Wam ECTSów. 
Co to oznacza? Jeśli dodacie do swojej deklaracji zbyt 
dużą ilość przedmiotów konkursowych bądź takich,  
które na kolejnych semestrach nie przydadzą się Wam  
w realizacji przedmiotów do określonej specjalizacji 
oraz kierunku, to istnieje ryzyko konieczności zapłacenia  
za ponadprogramowe wykorzystanie punktów ECTS.  

1 ECTS = 150zł

Z tego względu wybierajcie rozsądnie!

! uwaga jak wybrac wykladowce?jak wybrac wykladowce?
W trakcie pracy nad Informatorem Studenckim wraz z SKN Statystyki 
(autorami projektu Niezbędnik Wyboru Wykładowców, z którym 
warto się zapoznać) stworzyliśmy ankietę, w której zbadaliśmy opinię 
studentów SGH na temat ich wykładowców. Na podstawie setek 
otrzymanych odpowiedzi i doświadczeń wielu pokoleń, opracowaliśmy 
krótkie opisy, które pomogą Wam dokonać najlepszego wyboru. 
Wykładowcy zostali ocenieni pod względem kilku kategorii takich 
jak ciekawość prowadzenia zajęć, łatwość zaliczenia i umiejętność 
przekazywania wiedzy. Opisy i oceny są subiektywne, a doświadczenia 
zależą od perspektywy, więc nie zawsze nasze komentarze w pełni 
oddają rzeczywistość. 
Warto wspomnieć, że od pewnego czasu władze Uczelni dążą  
do standaryzacji nauczania, co oznacza, że formy zaliczenia 
przedmiotów mogą ulec zmianie. Niestety nowe zasady nie są jeszcze 
w pełni opracowane i ewentualne poprawki potrafią pojawić się nawet 
w trakcie trwania semestru. Mimo tego mamy nadzieję, że Informator 
sprawi, że będziecie mieli większy komfort podejmowania tak ważnej 
decyzji.

Powodzenia!

CIEKAWOŚĆ 
ZAJĘĆ 

ŁATWOŚĆ 
ZALICZENIA

UMIEJĘTNOŚĆ
PRZEKAZYWANIA 

WIEDZY 

NAJMNIEJ 
POLECANY

ŚREDNIO 
POLECANY

NAJBARDZIEJ 
POLECANY

LEGENDA SYSTEMU OCENIANIA

-

--
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MATEMATYKA

dr hab. Agata Boratyńska  
Wybór polecany dla osób ambitnych, 
chcących wyciągnąć z zajęć więcej 
niż zakres wymagany na egzaminie. 
Kolokwia nie należą do najprostszych, 
wykłady są przeprowadzane w szybkim tempie, a zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach bywają niekonwencjonalne. Podczas wykładów Pani 
Profesor korzysta z odręcznie pisanych notatek, a nie z prezentacji, 
przez co materiały z nich nie zostają nigdzie udostępniane. Warto 
jednak podkreślić, że Pani Profesor to osoba bardzo miła i pasjonująca 
się przedmiotem, której naprawdę zależy na przekazaniu wiedzy 
studentom.

dr inż. Artur Bryk 
Zajęcia z Profesorem Brykiem to opcja 
dla osób, którym matematyka nie jest 
straszna. Wykładowca szybko realizuje 
podstawowy materiał, wprowadzając 
nadprogramowe zagadnienia. Ćwiczenia mają formę aktywnego 
rozwiązywania zadań razem z Profesorem. Obecność na nich nie jest 
wymagana, jednak łatwo można zdobyć cenne punkty za aktywność. 
Drugim ćwiczeniowcem jest Profesor Męczarski. Jest to zdecydowanie 
łatwiejsza opcja zaliczenia ćwiczeń, jednak trzeba więcej czasu 
poświęcić na samodzielną naukę do egzaminu.

dr Monika Dędys 
Doktor Dędys to bardzo miła i pro-
studencka osoba, która dąży do ja-
snego przekazania wiedzy i z chęcią 
odpowiada na pytania studentów.  
Zajęcia są prowadzone jednak w dosyć monotonny sposób, a wiele 
osób uczęszczających na zajęcia twierdzi, że przygotowanie do egzami-
nu wymaga dużo samodzielnej pracy. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się 
poprzez dwa kolokwia oparte na zadaniach podobnych do tych, które 
omawiane były na zajęciach.

prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz 
Wykłady u Pana Profesora cieszą się 
dużym zainteresowaniem i większość 
studentów uważa je za bardzo 
ciekawe. Oprócz przekazywania 
swojej ogromnej wiedzy o przedmiocie, wykładowca ubarwia monolog 
żartami i anegdotami. Studenci przyznają, że zaliczenie ćwiczeń  
nie należy do najłatwiejszych, ale jednocześnie podkreślają, że ułatwia  
to zdanie egzaminu końcowego, który jest standaryzowany.

dr Maria Ekes
Pomimo niezbyt porywających wy-
kładów, Doktor Ekes potrafi bardzo  
dobrze przekazać wiedzę z zakre-
su matematyki. Warto podkreślić, 
że są one prowadzone w sposób klarowny, a na tablicy poruszane  
są najważniejsze problemy z omawianych zagadnień. Mimo, iż zaliczenie  
nie należy do najłatwiejszych, to regularnie uczęszczając na za-
jęcia można się dobrze przygotować zarówno do kolokwiów,  
jak i do egzaminu.

dr hab. Barbara Kowalczyk
Doktor Kowalczyk zaczyna 
swoje wykłady od teoretycznego 
wstępu, aby następnie przejść 
do wspólnego rozwiązywania 
zadań. Warto na nie chodzić, aby później mieć pewne podstawy 
na ćwiczeniach, podczas których teoria nie jest powtarzana. 
Atmosfera na wykładach i ćwiczeniach jest sympatyczna. Zaliczenie 
to dwa kolokwia, które są dość surowo oceniane. Na stronie Doktor 
Kowalczyk są zamieszczane przykładowe zadania i prace domowe, 
które mogą służyć jako dodatkowe przygotowanie do egzaminu. 
Oprócz wykładowcy ćwiczenia prowadzi też dr Józef Laszuk,  
który jest bardzo prostudencki, jednak jego zajęcia są bardzo  
teoretyczne, a sposób rozwiązywania zadań odbiega od tego 
prezentowanego na wykładach.
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dr inż. Piotr Lipiński
Doktor Lipiński dokładnie i powoli 
tłumaczy wszystkie zagadnienia tak, 
aby każdy je zrozumiał. Zajęcia może  
nie należą do najbardziej porywają-
cych, na co wpływ częściowo ma niechęć Pana Doktora do używania  
mikrofonu, jednak materiał jest prezentowany na nich bardzo rzetelnie.  
Bardzo polecanymi ćwiczeniowcami są dr Bryk i dr Stryjek - są oni dość 
wymagający, jednak świetnie przygotowują do egzaminu.

dr Łukasz Pawelec
Doktor Pawelec to osoba nietuzin-
kowa, określana mianem jednej  
z najciekawszych osób na uczel-
ni. Prezentuje specyficzne, sarka-
styczne poczucie humoru. Należy do wymagających prowadzących,  
co objawia się dość trudnymi kolokwiami, jednak, potrafi do nich  
bardzo dobrze przygotować na wykładach i prowadzonych przez  
siebie zajęciach. Nie jest to może najłatwiejsza opcja, jednak w zamian 
możemy spodziewać się naprawdę solidnego przygotowania okraszo-
nego szczyptą mniej lub bardziej przyswajalnego humoru.

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Profesor Szapiro jest niezwykle ciekawym i lubianym człowiekiem, jed-
nak jego sposób przekazywania wie-
dzy uznawany jest za mało przejrzysty. 
Materiał prezentowany na wykładach 
znacznie wykracza poza podstawo-
wy zakres matematyki, często pojawiają się też filozoficzne dygresje. 
Ćwiczenia prowadzone przez Profesora to w gruncie rzeczy praca w 
grupach, zadania nie są rozwiązywane przy tablicy, a wykładowca  
nie przedstawia ich sposobu rozwiązania. Bardzo polecane  
są  ćwiczenia z dr Wrzosek. Świetnie tłumaczy materiał i bardzo  
dobrze przygotowuje do egzaminu.
 

dr Justyna Winnicka
Pani Doktor jest bardzo prostudenc-
ka i uwielbiana przez studentów. 
Przejrzyście przedstawia materiał  
i świetnie przygotowuje do egzami-
nu. Podczas prowadzonych przez nią ćwiczeń dokładnie tłumaczo-
ne są zagadnienia, a zadania rozwiązywane są z pomocą prowadzą-
cej przy tablicy. Zaliczenie to dwa łatwe kolokwia, które oceniane  
są w przychylny studentom sposób.

mikroekonomia i

dr hab. Bogusław Czarny 
Wybór przede wszystkim dla tych, 
którzy chcą dobrze nauczyć się 
ekonomii, ale niekoniecznie pod 
względem matematycznym. Jest 
to opcja dla ludzi pracowitych i ambitnych, ponieważ ważna jest 
aktywność i regularność. Wielu studentów uważa, że po Mikro I  
u profesora Czarnego, druga część Mikroekonomii nie stanowi żadnego 
wyzwania. Wykłady i ćwiczenia są ciekawie prowadzone i motywują 
odbiorców do myślenia. Studenci zapisani do prof. Czarnego dzielą się 
na wyznawców i krytyków, którym specyficzny sposób prowadzenia 
zajęć nie odpowiadał. Zaliczenie jest uważane za trudne, ponieważ 
egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi 
oraz pytania otwarte. Warto dodać, że na ćwiczeniach można zdobywać 
punkty za aktywność, co może być bardzo przydatne.

dr Małgorzata Dworakowska 
Wykłady Pani Doktor nie są szczegól-
nie pasjonujące, ale jej prezentacje  
są bardzo uporządkowane i przy-
datne. Mimo, że wykładowczyni ich 
nie udostępnia, to ich obecność bardzo pomaga w pisaniu notatek.  
Dzięki temu frekwencja na wykładach jest dosyć duża. Pani Doktor 
prowadzi ćwiczenia w sposób uporządkowany, a jej kartki z zadaniami  
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bardzo przydają się w nauce do kolokwiów. Zajęcia nie są prowa-
dzone w zbyt szybkim tempie, przez co nawet najbardziej opor-
ny na wiedzę student powinien zrozumieć omawiane zagadnienie.  
Atmosfera na zajęciach jest przyjemna, ponieważ Pani Doktor jest  
osobą lubianą i prostudencką.

prof. dr hab. Marek Garbicz 
Wykłady są uważane za raczej 
ciekawe. Pan Profesor lubi zadać 
intrygujące pytanie czy opowiedzieć 
ciekawą anegdotę. Niektórzy twierdzą, 
że to zakamuflowana opcja Profesora Pacho, ponieważ tworzą 
wspólnie podręczniki i ćwiczenia. Na ćwiczeniach nacisk jest stawiany 
bardziej na stronę matematyczną. U Profesora można się naprawdę 
sporo nauczyć, przy czym trzeba poświęcić stosunkowo dużo czasu,  
ale nie jest to najtrudniejszy wybór. Na egzaminie są pytania zarówno 
otwarte jak i obliczeniowe.

dr hab. Marian Geldner
Opinie na temat ciekawości wykła-
dów Pana Doktora są mieszane,  
ale obecność na nich tak jak i na 
ćwiczeniach nie jest obowiązkowa.  
Zaliczenie ćwiczeń wymaga napisania dwóch kolokwiów i trzech kart-
kówek, ale sam egzamin jest stosunkowo prosty. Składa się on zarówno  
z testu wielokrotnego wyboru, jak i otwartych pytań obliczeniowych.  
Pan Doktor jest raczej osobą prostudencką, tak samo jak jego drugi 
ćwiczeniowiec dr Bożena Horbaczewska.

dr hab. Krzysztof Makarski
Profesor Makarski to niezwykle pro-
studencki wykładowca. Większość 
studentów uważa, że wykłady Pana 
Profesora są interesujące. Prezentacje, 
z których korzysta na wykładach, udostępnia na swojej stronie interne-
towej. Zaliczenie polega na dwóch kolokwiach i niezbyt trudnym eg-
zaminie. Ćwiczenia są prowadzone przez doktorantkę Oliwię Komadę,  
a na ich zakończenie rozwiązuje się krótkie zadania w grupach.

dr Piotr Maszczyk  
Zdecydowana większość studentów 
jest zadowolona z wyboru Pana 
Doktora z powodu jego pasji, którą 
zaraża studentów na wykładach.  
Jest to osoba interesująca, która lubuje się w dyskusjach ze studentami. 
Jest to rzadki przykład na to, że istnieją wybory, które łączą w sobie 
prostudenckość, ciekawe wykłady i niezbyt trudne zaliczenie.  
Sam egzamin składa się zarówno z pytań testowych jak i otwartych,  
ale dla regularnie uczęszczających na wykłady i ćwiczenia studentów 
nie powinien być wielkim wyzwaniem.

prof. dr hab. Wojciech Pacho  
Profesor Pacho to jedna z legend  
naszej Uczelni. Zajęcia z nim to nie-
samowita intelektualna przygoda,  
do której nadają się tylko najam-
bitniejsi i najbardziej pracowici studenci. Na naukę trzeba poświęcić 
dużo czasu, jednak podobnie jak w przypadku Profesora Czarnego,  
procentuje to na Mikroekonomii II. Do zaliczenia ćwiczeń niezbędna jest  
słynna już praca audytoryjna. Jest to opcja zdecydowanie matema-
tyczna, o czym świadczy egzamin, który składa się z pytań otwartych 
i zadań obliczeniowych. Jeśli nie zamierzacie regularnie uczęszczać  
na wykłady i ćwiczenia nie jest to dla was dobry wybór.

dr hab. Roman Sobiecki  
Profesor Sobiecki to bardzo pozy-
tywny i zawsze uśmiechnięty wykła-
dowca. Na swoich zajęciach kładzie 
nacisk przede wszystkim na teorię,  
a prezentacje, z których korzysta, można później znaleźć  
na niezbędniku, przy czym jego wykłady nie są szczególnie  
pasjonujące. Zaliczenie nie powinno być szczególnie trudne.
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dr Marcin Wajda  
Jedna z najpopularniejszych opcji  
na Mikroekonomii I. Wykłada są uzna-
wane za niezwykle ciekawe, a sam Pan 
Doktor ma duże zdolności do prze-
kazywania wiedzy. Przekłada się to na wysoką frekwencję na wykła-
dach. Ćwiczenia nie należą do najłatwiejszych, więc warto się do nich 
przyłożyć, jednak można je poprawiać na konsultacjach gdzie Doktor  
z uśmiechem na ustach wypunktuje Wasze braki w wiedzy.

dr hab. Izabela Zawiślińska  
Całkiem przyjemny wybór dla kogoś, 
kto nie lubi się przemęczać. Pani Pro-
fesor jest osobą prostudencką, której 
wykłady są dosyć uporządkowane, 
choć raczej nie porywają. Kolejną zaletą jest to, że prezentacje są udo-
stępniane. Egzamin nie wymaga dużego nakładu pracy i co ważne 
można go napisać w terminie zerowym, kiedy to ma formę testu abcd. 
Wszyscy ćwiczeniowcy prowadzą zajęcia w sposób uporządkowany  
i przejrzysty.

dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka  
Jest to opcja polecana pod każdym 
względem, ponieważ Pani Doktor 
potrafi prowadzić ciekawe wykłady, 
będąc przy okazji sympatyczną 
osobą. Dobrze zrobione prezentacje są udostępniane na niezbędniku, 
co znacznie ułatwia naukę do egzaminu. Zaliczenie nie wymaga 
ogromnego nakładu pracy, a w poprzednim semestrze była możliwość 
napisania egzaminu w terminie zerowym. Na ćwiczeniach oprócz 
rozwiązywania zadań można zdobyć także cenne punkty za aktywność.

podstawy prawa

dr Małgorzata Godlewska 
Pani Doktor nagradza studentów,  
którzy regularnie uczęszczali na wy-
kłady, łatwą zerówką. Same wykłady 
nie są szczególnie ciekawe, jednak fre-
kwencja jest dosyć wysoka. Prezentacje są udostępniane na niezbędni-
ku doktor Godlewskiej, na których możecie także znaleźć przykładowe 
pytania do egzaminu zerowego.

dr hab. Jerzy Gospodarek
Jest to opcja dla tych, którzy są 
zainteresowani prawem. Ambitni 
studenci mogą z uporządkowanych 
wykładów wynieść sporo wiedzy. 
Prawdopodobnie najtrudniejszy wybór z Podstaw Prawa, ponieważ 
egzamin jest uważany za dosyć trudny. Można go zaliczyć w terminie 
zerowym, a do tego przyda się skrypt dostępny w bibliotece. Sam Pan 
Doktor uważany jest za bardzo miłego człowieka.

dr Ewa Gwardzińska
Wykłady Pani Doktor nie należą  
do najciekawszych. Prezentacje są 
później udostępniane studentom. 
Egzamin składa się z pytań abcd,  
które wbrew zapowiedziom wykładowczyni powtarzają się  
z zeszłorocznymi. Wiele osób uważa tę opcję za jedną z łatwiejszych 
jeśli chodzi o zaliczenie tego przedmiotu.

dr hab. Marcin Menkes
Wykłady nie są zbyt interesujące,  
ale Pan Doktor udostępnia prezenta-
cje, które są całkiem rzeczowe. Orga-
nizowana jest zerówka, do której warto 
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jest przejrzeć pytania z poprzednich egzaminów. Samo zaliczenie jest 
umiarkowanie trudne. Nie jest to ani najtrudniejsza, ani najłatwiejsza 
opcja.

prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Profesor Nowak-Far to bardzo po-
pularny wybór wśród studentów.  
Większość wybiera zajęcia po angiel-
sku, który to język Pan Profesor opano-
wał perfekcyjnie. Zajęcia są całkiem ciekawe, a sama osoba wykładow-
cy intrygująca. Zaliczenie nie jest stosunkowo łatwe, można je zdobyć  
w terminie zerowym, który ma formę testu. Warto wspomnieć,  
że na egzaminie dozwolone jest używanie słownika.

prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
Wykłady Pana Profesora nie są 
porywające, ale większość studentów 
jest zadowolona z wyboru. Zaliczenie 
przedmiotu nie wymaga dużego 
nakładu pracy i nie powinno być wyzwaniem. Warto także wspomnieć, 
że za obecność na zajęciach jest się zwolnionym z jednego pytania  
na egzaminie.

dr hab. Bogusław Pytlik
Wykłady uchodzą za naprawdę cie-
kawe, a profesora słucha się z dużą 
przyjemnością. Jest to jeden z bardziej  
polecanych wykładowców. Na za-
jęciach natomiast nie wolno pić, jeść, rozmawiać i używać tele-
fonu. Slajdy nie są udostępniane, ponieważ wykładowca z nich  
nie korzysta. Profesor jest bardzo sprawiedliwą osobą i jeśli chodzi  
o egzamin nie wykracza on poza przerabiany materiał.

wstep do informatyki 
gospodarczej

mgr Marek Derda
Pan Derda na swoich zajęciach suk-
cesywnie przerabia zarówno program 
z Excela, jaki i Accessa. Do zaliczenia 
przedmiotu potrzebne jest zdanie  
kolokwium i oddanie projektu, który wielu osobom potrafi spra-
wić trudność, a punktacja nie zawsze jest jasna. Niektórzy studenci  
nie są zachwyceni sposobem prowadzenia zajęć, jednak niewątpliwą 
zaletą jest to, że nie są one obowiązkowe. Ponadto ćwiczeniowiec daje 
możliwość zdobycia wielu dodatkowych punktów za dodatkowe prace  
domowe.

dr Zbigniew Gontar
Na zajęciach z Doktorem Gontarem 
na pewno często będziecie słyszeć  
o Centrum Innowacji SGH, natomiast 
rzadziej o przydatnych funkcjach  
Excela czy Accessa. Zaliczenie przedmiotu opiera się na projekcie,  
którego temat jest wybierany przez wykładowcę po wcześniejszej  
dyskusji ze studentami. Mimo tego, że zasady oceniania mogą czasami 
wydawać się niejasne, studenci nie narzekają na trudność zaliczenia 
tego przedmiotu.

mgr Dariusz Nojszewski
Według studentów zajęcia Pana  
Nojszewskiego prowadzone są w mo-
notonny sposób, jednak niecodzienny 
humor prowadzącego potrafi nadać 
im wyjątkowego klimatu. Zaliczenie odbywa się poprzez zerówkę,  
zazwyczaj przed gorącym okresem sesji zimowej. Materiał potrzebny 
do zaliczenia przedmiotu jest całkowicie realizowany podczas zajęć,  
na których obecność nie jest jednak obowiązkowa.
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mgr Danuta Polak
Zajęcia Pani Polak nie należą do naj-
ciekawszych oraz są prowadzone  
w chaotyczny sposób. Zaliczenie  
ćwiczeń to dwa trudne kolokwia,  
które jednak można poprawiać do skutku. Na zajęciach pracuje się  
głównie w programie Access, a ilość czasu poświęcona na Excela może 
być dla niektórych studentów niewystarczająca.

dr Krystyna Polańska
Zajęcia z Doktor Polańską są przez 
studentów powszechnie chwalone,  
co w przypadku tego przedmiotu 
należy do rzadkości. Ćwiczenia są 
opisywane jako ciekawe, a wykładowczyni jako bardzo sympatyczna. 
Większość studentów uważa, że zaliczenie wymagało od nich dużego 
nakładu pracy, jednak aż 90% wybrałoby Panią Doktor ponownie.

dr Anna Rokicka-Broniatowska
Chociaż zajęcia nie są pasjonującą 
podróżą w świat informatyki, to sama 
Pani Doktor jest spokojną, sympa-
tyczną i sprawiedliwie oceniającą 
osobą. Podczas zajęć panuje bardzo miła atmosfera. Zaliczenie przed-
miotu składa się z niezbyt trudnego kolokwium z Excela, projektu  
z Accessa oraz punktów za aktywność na zajęciach. Jeśli student wyka-
że się odrobiną zaangażowania, jest to bardzo dobra opcja na bezstre-
sowe zaliczenie tego przedmiotu.

mgr Andrzej Schab
Mgr Andrzej Schab potrafi zarów-
no przekazać wiedzę, jak i ciekawie 
poprowadzić zajęcia. Skuteczność  
w nauczaniu przekłada się na ła-
twość zaliczenia przedmiotu i dużą szansę na uzyskanie dobrej oceny,  
a na egzaminie (możliwym do zdania w zerówce jeszcze przed  

świętami) pojawia się ten sam typ zadań, które były robione  
na ćwiczeniach. Na zajęciach bardzo duży nacisk kładziony jest  
na umiejętność obsługi programu Access (egzamin to wyłącznie  
zadania robione w tym programie), co niestety przekłada się  
na pominięcie Excela. Zajęcia z mgr Schabem to zatem bardzo  
dobry wybór, ale raczej dla osób, które dobrze obsługują Excela i mogą  
pominąć go w toku nauki.

dr hab. inż. Ryszard Szupiluk
Opinie o zajęciach z Doktorem  
Szupilukiem są mieszane. Części stu-
dentów podoba się szybkie i zrozu-
miałe tłumaczenie materiału, jednak 
niektórzy uczęszczający uważają, że za Profesorem ciężko nadążyć.  
W większości opinii prowadzący uważany jest za prostudenckiego  
wykładowcę. Zaliczenie składa się z kolokwium i projektu. Zdobycie 
trójki nie należy do wyzwań, jednak wyższe oceny wymagają pracy.

mgr inż. Aleksander Wassilew
Studenci skarżą się na chaotycz-
ny sposób prowadzenia zajęć,  
przez co materiał nie jest dokład-
nie określony. Zaliczenie przedmiotu  
nie jest bardzo trudne, polega na napisaniu dwóch kolokwiów –  
–  jednego z Excela oraz jedngo z Accessa. Obecność na zajęciach  
nie jest obowiązkowa. Nie jest to opcja polecana osobom, którym zale-
ży na poszerzeniu swojej wiedzy.
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geografia ekonomiczna

dr hab. Jacek Brdulak
Zajęcia z profesorem Brdulakiem  
nie są uważane wśród studentów  
za ciekawe, jednak warto na nie 
uczęszczać i brać w nich aktywny 
udział, ponieważ czasem Profesor wynagradza to zwolnieniem z egza-
minu. Zajęcia ubarwione są historiami z życia, przez co mogą wydawać 
się niektórym chaotyczne. Egzamin składa się z trzech pytań otwar-
tych, które nie powinny wykraczać poza zakres matury rozszerzonej  
z geografii.

dr Maciej Gurbała
Dobry wybór dla pasjonatów 
geografii, ze względu na dość szeroki 
zakres materiału. Egzamin, który jest 
dosyć trudny i szczegółowy, składa się  
z trzech pytań. Zaletą jest organizowana zerówka i fakt, że uczęszczanie 
na zajęcia nie jest obowiązkowe.

dr Marcin Molenda
Wykłady Doktora Molendy cie-
szą się wysoką frekwencją, głównie  
ze względu na intrygujące anegdoty  
i opowieści z jego podróży. Również 
sam sposób bycia prowadzącego skutkuje tym, że zajęcia są ciekawe  
i realizowane z dużą dozą humoru. Warto zaznaczyć, że prezentacje  
nie są udostępniane. Egzamin składa się z pytań otwartych, a materiały 
potrzebne do zaliczenia krążą po grupach starszych roczników.

dr hab. Dorota Niedziółka
Wykładowczyni jest uważana za oso-
bę miłą i profesjonalną. Jednak same  
wykłady nie cieszą się opinią zbyt 
ciekawych. Mimo to częszczanie  
na zajęcia może się opłacić, ponieważ w trakcie wykładów Pani Doktor  

podkreśla zagadnienia, które później faktycznie pojawiają się na egza-
minie. Składa się on z trzech pytań otwartych oraz można go zaliczyć  
w terminie zerowym.

dr Anna Rutkowska-Gurak
Wykłady prowadzone przez Dok-
tor Rutkowską-Gurak są według 
studentów niespecjalnie ciekawe.  
Jednak trzeba mieć się na baczności, 
ponieważ Pani Doktor lubi zaskoczyć studentów i sprawdza czasem  
obecność. Plusem jest fakt, że egzamin nie wymaga szeroko  
rozbudowanej wiedzy i można go zaliczyć w terminie zerowym.  
Prezentacje nie są udostępniane, jednak ich papierową wersję studen-
ci mogą otrzymać na zajęciach.

dr Barbara Trzcińska
Pani Doktor Trzcińska jest lubianym  
i prostudenckim wykładowcą.  
Mimo, że obecność na zajęciach  
nie jest wymagana, frekwencja jest 
wysoka, a studenci oceniają je jako dość ciekawe i merytoryczne. 
Pani Doktor ma dosyć specyficzne podejście i poczucie humoru,  
które powodują, że na zajęciach panuje przyjazna atmosfera. Egzamin, 
stanowią trzy pytania opisowe z zakresu wiedzy zawartej w udostęp-
nianych slajdach na niezbędniku. Przedmiot można zaliczyć zerówką.

dr Dariusz Kotlewski
Pan Doktor prowadzi zajęcia dopiero 
od zeszłego roku mimo to jego sposób 
prowadzenia przedmiotu spotkał 
się z dużym zadowoleniem. Zajęcia  
są prowadzone w ciekawy i merytoryczny sposób. Na koniec każdego 
spotkania organizowana jest krótka kartkówka z wcześniej wskazanych 
slajdów wyświetlanych na zajęciach. Osoby, które uzyskają z nich 
określony wynik będą zwolnione z egzaminu, dlatego zdecydowanie 
nie warto opuszczać geografii u Doktora Kotlewskiego.
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historia gospodarcza

dr Łukasz Dwilewicz
Pan Doktor skupia się na uporządko-
wanym przekazaniu najważniejszych 
informacji. Studenci podkreślają,  
że wykładowca ma bardzo dużą wie-
dzę, jednak nie każdemu przypadnie do gustu nieprzerwany monolog 
prowadzącego. Zaliczenie nie należy do łatwych, gdyż doktor wymaga 
bardzo dobrej znajomości materiału.

dr Anna Jarosz-Nojszewska
Część studentów uczęszczających 
na konwersatoria Pani Doktor uznała 
sposób przekazywania wiedzy za 
interesujący. Wiele osób docenia fakt, 
że wykładowczyni organizuje zerówkę, która nie jest surowo oceniana. 
Jednocześnie nie można zapomnieć o tym, że zakres materiału jest 
dość obszerny i opanowanie go wymagało czasu.

prof. dr hab. Wojciech Morawski
Zajęcia Pana Profesora są uznawane 
za bardzo ciekawe przez przeważającą 
część studentów. Wykładowca posia-
da gigantyczną wiedzę i dar jej pasjo-
nującego przekazywania. Egzamin jednak dokładnie sprawdza znajo-
mość materiału, który trzeba solidnie opanować.

dr Jerzy Łazor
Doktor kładzie duży nacisk na inte-
rakcję ze studentami. Angażuje ich 
w dyskusje oraz prace zespołowe  
dotyczące omawianego tematu.  
Doktor Łazor uatrakcyjnia swoje zajęcia licznymi anegdotami,  
co sprawia, że wykłady są ciekawe choć czasami zbyt chaotyczne.    
Przedmiot można zaliczyć w terminie zerowym, a egzamin ten  
ma formę trzech pytań otwartych.

dr hab. Aldona Podolska-Meducka
Pani Profesor należy do bardzo sym-
patycznych wykładowców, a swoją 
wiedzę przekazuje z ogromną pasją. 
Dużym plusem jest to, że zajęcia pro-
wadzone u Pani Profesor są bogate w różne ciekawostki, a nie tylko  
informacje, które z łatwością znajdziemy w książce. Zajęcia są ciekawe, 
a studenci zadowoleni, ponieważ egzamin zaliczeniowy nie jest trudny, 
a Pani Profesor nie ocenia surowo. Istnieje możliwość zaliczenia przed-
miotu w terminie zerowym – są to 3 pytania pisemne.

dr hab. Andrzej Zawistowski
Doktor Zawistowski prowadzi kon-
wersatoria w niezwykle ciekawy  
sposób. Wciąga studentów w dyskusje,  
zaprasza do wyrażania własnych  
opinii, ubarwia zajęcia ciekawostkami i anegdotkami - szczególnie  
z okresu PRL - a co najważniejsze, przekazuje materiał w bardzo  
przystępny sposób. Konwersatoria są nieobowiązkowe, ale większość 
studentów uczęszcza na nie regularnie. Egzamin w formie dwóch  
pytań otwartych jest wymagający, ale niestraszny. Zajęcia można  
polecić zarówno pasjonatom historii, jak i osobom chcącym odkryć jej  
ciekawość.

FIlozofia

dr hab. Janusz Sidorek
Bardzo intrygująca osobistość, zaję-
cia z nim to prawdziwa przyjemność. 
Doktor przedstawia wszystkie po-
glądy filozoficzne z ogromną pasją, 
a tym samym z dużym obiektywizmem. Jednocześnie ma wygląd 
prawdziwego myśliciela. Egzamin ustny polega na wybraniu danego 
działu filozofii, z którego czuje się najpewniej a następnie odpowiedzi  
na trzy pytania. Warto wspomnieć, że organizowana jest zerówka.
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opinie

dr hab. Grzegorz Szulczewski
Według studentów ćwiczenia nie 
są porywające, jednak warto na nie 
uczęszczać, ponieważ obecność uła-
twia zaliczenie przedmiotu. Zajęcia 
mają formę monologu z elementami dyskusji prowadzonej na podsta-
wie materiałów udostępnionych do przeczytania na każde spotkanie. 
Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch pytań.

dr Ewa Rosiak-Zięba
Jeśli uczęszcza się na zajęcia regu-
larnie, Pani Doktor daje możliwość  
zaliczenia zajęć w formie dwóch  
esejów. Dla pozostałych studentów 
organizowana jest zerówka w formie testu abcd i dwóch pytań otwar-
tych. Udostępniana jest także dokładna lista zagadnień niezbędnych 
na egzaminie.

Socjologia

dr Jan Czarzasty
Zajęcia prowadzone są w dość nużą-
cy sposób i nie angażują słuchaczy.  
Doktor korzysta z prezentacji, 
które później przesyła studentom. 
Przedmiot można zaliczyć poprzez zerówkę na prawach I termi-
nu, która składa się z pytań zamkniętych. Dzięki pełnej obecności  
na zajęciach i/lub przygotowaniu referatu na zadany temat można zdo-
być dodatkowe punkty, które wliczają się w wynik egzaminacyjny.

dr hab. Elżbieta Firlit
Studenci uważają zaliczenie tego 
przedmiotu u doktor Firlit za wyma-
gające. Zdania na temat ciekawości  
prowadzenia zajęć są podzielone. 

Obecność na nich jest obowiązkowa, a za pełną frekwencję oraz zro-
bienie prezentacji można uzyskać dodatkowe punkty, ułatwiające zali-
czenie przedmiotu.

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
Zajęcia z panią profesor uważane 
są za niezwykle ciekawe, a studenci 
przyznają, że dr Górak- Sosnowska 
potrafi wzbudzić zainteresowanie 
socjologią niemalże w każdym. Frekwencja na ćwiczeniach jest zwykle 
wysoka. Mimo dosyć wymagającego egzaminu, studenci bardzo 
polecają ten wybór.

dr Anna Kozłowska
Zajęcia z Panią Doktor są prowadzone 
w bardzo energiczny i ciekawy sposób. 
Mają formę aktywnej dyskusji między 
studentami na tematy dotyczące 
życia codziennego. Warto chodzić na ćwiczenia i aktywnie brać  
w nich udział, ponieważ przyznawane za to punkty w dużym stopniu 
pomagają zaliczyć przedmiot. Na podstawie udostępnionych slajdów 
doktor Kozłowska organizuje zerówkę, której zdawalność jest zazwyczaj 
bardzo wysoka.

dr hab. Urszula Kurczewska
Doktor Kurczewska jest bardzo sym-
patycznym dydaktykiem, a prowadzo-
ne przez nią zajęcia są polecane przez 
studentów. Obecność na nich jest 
obowiązkowa, ponieważ socjologia jest prowadzona w formie ćwiczeń. 
Większość osób pisze egzamin zaliczeniowy w terminie zerowym – 
– są to  trzy pytania otwarte na podstawie udostępnionych wcze-
śniej prezentacji. Studenci mogą ponadto poprawić ocenę końcową  
poprzez przygotowanie i przedstawienie prezentacji.
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iwychowanie f zycznewychowanie fizyczne
Studiowanie w SGH to nie tylko nauka i projekty, ale również zajęcia WF. 
Jak mówi powiedzenie „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, należy dbać 
także o naszą formę fizyczną. Regularne uczestnictwo na zajęciach 
sportowych  pozwoli Wam zachować dobrą kondycję, co jest niezwykle 
przydatne w balansowaniu negatywnych skutków innych aktywności 
studenckich. 
W szerokiej ofercie zajęć WF każdy znajdzie sport, który sprawi  
mu przyjemność. Wybierać można spośród około 20 dyscyplin,  
a jeśli czujecie się mocni w danym sporcie, to nie wahajcie się 
spróbować swoich sidł w AZS, w którym członkostwo pozwala zaliczyć 
WF. Warto także wspomnieć o letnich i zimowych obozach sportowych 
umożliwiających zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego. Zwolnienie 
można także uzyskać poprzez uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH  
lub Zespołu Pieśni i Tańca SGH oraz reprezentowanie Uczelni  
w zawodach sportowych.

AEROBIK
Przez wielu uważana za jedną z najprzyjemniejszych opcji WF-u w SGH. 
Zajęcia prowadzone w sympatycznej atmosferze sprawią, że staniesz 
bardziej wygimnastykowany, a twoja kondycja będzie tak dobra,  
jak nigdy wcześniej. W zależności od prowadzącego, wykonuje się różne 
ćwiczenia przy użyciu sprzętu takiego jak piłki czy stepy. Zaliczenie jest 
uważane za łatwe, a polega na wykonaniu kilku ćwiczeń.

BOKS
Zajęcia prowadzi dr Roman Dębicki - wieloletni trener Andrzeja Gołoty. 
Pomimo tego, że po zajęciach będziecie bardzo zmęczeni to jest  
to wybór, którego zdecydowana większość studentów nie żałuje. Obok 
ogromnego doświadczenia, trener ma w sobie wigor i pasję nastolatka. 
Na tych zajęciach nauczycie się jak poprawnie wyprowadzać ciosy 
czy skakać na skakance, a także wyćwiczycie mięśnie i poprawicie 
kondycję. Zaliczenie jest uważane za stosunkowo trudne, ale nawet  
to nie odstrasza studentów - zwykle miejsca kończą się w kilka minut.

Wf i sekcje azs
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CALLANETICS
To zbiór ćwiczeń psychofizycznych dbających nie tylko o dobrą 
formę fizyczną, ale także o sferę mentalną. Zajęcia są prowadzone 
przy akompaniamencie muzyki, która pozwoli Wam się zrelaksować. 
Niektórzy uważają to wręcz za najprzyjemniejszy element Callanetics, 
ponieważ oprócz tego urozmaicenia zajęcia są dosyć schematyczne. 
Zaliczenie polega na pokazaniu kilku ćwiczeń na wybraną partię mięśni.

KOSZYKÓWKA
Trenerami są bracia Marek i Artur Zasuwik, którzy gwarantują solidny 
wycisk, ale także przyjemność z zajęć. Stopień zaawansowania jest 
dostosowywany do poziomu grupy, jednak możesz być pewien,  
że nauczysz się podstawowych zagrań takich jak „pick and roll” czy 
robienie zasłony. Niejednokrotnie rozegracie emocjonujące mecze, 
podczas których wylejecie z siebie siódme poty. Zaliczenie należy  
do prostych, ponieważ polega na wykonaniu kilku dwutaktów i rzutów.

KULTURYSTYKA
Największą zalet tego WF-u jest możliwość realizacji swojego własnego 
planu treningowego. A nawet jeśli go nie macie, to trenerzy z pewnością 
znajdą dla was odpowiednie ćwiczenia i nauczą Was techniki. To szansa 
na wyrobienie życiowej formy.

PILATES
Połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Dąży do wzmocnienia 
i uelastycznienia wszystkich mięśni ciała. Większość ćwiczeń jest 
bardzo spokojna, a muzyka w tle pozwala się zrelaksować. Nie zmienia 
to jednak faktu, że pilates bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie 
się naszej sylwetki i siłę w mięśniach. Po tym jak nabierzecie wprawy, 
zaprezentowanie kilku ćwiczeń na zaliczenie nie powinno stanowić 
kłopotu.

PIŁKA NOŻNA
Podobnie jak w przypadku boksu, nie jest łatwo dostać się  
na football. Miejsca rozchodzą się błyskawicznie, więc żeby trenować 
na Warszawiance musicie najpierw stoczyć wymagający mecz  
z Wirtualnym Dziekanatem. Wraz z innymi szczęśliwcami będziesz 
mógł szlifować swoje umiejętności i rozgrywać pasjonujące mecze. 
Dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom innych graczy rozgrywki stoją 
na dobrym poziomie. Zaliczenie wymaga jednak jedynie podstawowych 
umiejętności piłkarskich.

PŁYWANIE
Jeśli pływając, czujesz się jak ryba w wodzie to jest to WF idealny  
dla Ciebie. Na pierwszych zajęciach odbywa się podział według stopnia 
zaawansowania, przez co zarówno amatorzy, jak i doświadczeni pływacy 
mogą liczyć na indywidualne podejście i podnieść swoje umiejętności. 
Nacisk stawiany jest na podnoszenie jakości wykonywanych ruchów 
i naukę kilku niezbędnych technik pływania. Zaliczenie polega  
na przepłynięciu kilku basenów określonym przez trenera stylem.

SIATKÓWKA
Zajęcia różnią się w zależności od trenera i poziomu grupy.  
U mgr. Andrzeja Listopada przez pierwszą połowę semestru trenuje 
się taktykę i technikę, by w drugiej części grać mecze na wysokim 
poziomie. U innych prowadzących zajęcia zazwyczaj rozpoczynają 
się od rozgrzewki i kilku podstawowych zagrań, takich jak podania  
w parach czy atak, by następnie przejść do rozgrywki. Zaliczenie polega 
na łatwych sprawdzianach sprawności.
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lekkoatletyka
karatedo
narciarstwo
nordic walking
snowboard

spływy kajakowe
taniec towarzyski
wycieczki rowerowe
żeglarstwo

TENIS ZIEMNY
Warto zacząć od tego, że wymagany jest własny sprzęt, a miejsc jest 
mało. Kort znajduje się przy metrze Stokłosy, więc czasami trzeba 
się pośpieszyć, żeby zdążyć na czas. Plan treningowy jest mocno 
zindywidualizowany ze względu na małą liczbę osób w grupie. Pani 
Edyta Wołoszyn przykłada dużą wagę do techniki i jest niezwykle 
cierpliwa. Kiedy opanujecie wystarczająco grę w tenisa, możecie 
rozgrywać wspólne mecze.  Zajęcia zalicza się aktywnością i obecnością.

TRENING FUNKCJONALNY
Zajęcia rozpoczynają się od standardowej rozgrzewki, po której 
prowadzący rozstawia stacje, na których wykonuje się ćwiczenia,  
takie jak brzuszki czy pompki z niewielkim obciążeniem. Stacji jest kilka,  
a obwód powtarzany jest 3-4 razy. Jeśli chcesz się raz w tygodniu 
zmęczyć i rozwinąć różne partie ciała to jest to dobry wybór.

DODATKOWO: 

SEKCJE AZS:

biegi przełajowe
boks
futsal
karatedo
koszykówka
lekkoatletyka
narciarstwo
piłka nożna

piłka ręczna
pływanie
sekcja atletyczna
sekcja turystyczna
siatkówka
tenis ziemny
żeglarstwo



57

Informator studencki

kampuskampus

B
u

d
yn

ek
 A

 –
 u

l. 
R

ak
ow

ie
ck

a 
24

B
u

d
yn

ek
 B

 (b
ib

lio
te

ka
) –

 u
l. 

R
ak

ow
ie

ck
a 

22
 B

B
u

d
yn

ek
 G

 (g
łó

w
n

y)
 –

 a
l. 

N
ie

p
od

le
g

ło
śc

i 1
62

B
u

d
yn

ek
 C

 –
 a

l. 
N

ie
p

od
le

g
ło

śc
i 1

28
 

B
u

d
yn

ek
 M

 –
 u

l. 
M

ad
al

iń
sk

ie
g

o 
6/

8
B

u
d

yn
ek

 K
 (K

w
es

tu
ra

 S
G

H
) -

 u
l. 

K
ie

le
ck

a 
43

B
u

d
yn

ek
 S

 –
 u

l. 
B

at
or

eg
o 

8
B

u
d

yn
ek

 W
 –

 u
l. 

W
iś

n
io

w
a 

41

B
u

d
yn

ek
 1 

- D
om

 S
tu

d
en

ta
 n

r 
1 S

a
b

in
ki

 –
 a

l. 
N

ie
p

od
le

g
ło

śc
i 1

47
B

u
d

yn
ek

 2
 - 

K
lu

b
 S

tu
d

en
ck

i P
a

rk
 - 

al
. N

ie
p

od
le

g
ło

śc
i 1

96
B

u
d

yn
ek

 3
 - 

D
om

 S
tu

d
en

ta
 n

r 
3 

G
ro

si
k 

– 
u

l. 
M

ad
al

iń
sk

ie
g

o 
31

/3
3

UCZELNIA



Informator studencki

58 59

uczelnia

dzialy uczelnianedzialy uczelniane

GODZINY OBSŁUGI
STUDENTÓW

poniedziałek - piątek
8:30 - 15:30

DZIEKANAT STUDIUM LICENCJACKIEGO (DSL)
Znane przez każdego studenta SGH miejsce można znaleźć kierując się 
w lewo po wejściu do budynku G naszej Uczelni. Tam znajduje się obszar 
zajmowany przez DSL. Jeśli w Szkole zdarzyło Wam się zapomnieć  
o przedłużeniu legitymacji to długa kolejka, która na początku każdego 
semestru rozciąga się od DSL aż do schodów, skutecznie Wam o tym 
przypomni. Zanim pójdziecie więc wyrobić legitymację, warto spraw-
dzić w internecie godziny pracy Dziekanatu, ponieważ potrafią się one 
mocno różnić w ciągu tygodnia. 

DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTÓW (DOS)
DOS znajduje się w budynku głównym Szkoły Głównej Handlowej,  
na antresoli naprzeciwko biura Samorządu Studentów. Jego  
zadanie polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy i informacji  
studentom, obsłudze administracyjno-technicznej organów Samorzą-
du Studentów SGH oraz innych organizacji. W ramach akcji Mieszkanie 
dla studenta, dział pomaga studentom szukać mieszkania czy pokoju 
do wynajęcia. 

Ponadto obowiązkiem DOS-u jest rozpatrywanie wniosków o stypendia 
i obsługa domów studenta. Przyszli studenci powinni jednak wiedzieć, 
że siedziba Sekcji Pomocy Materialnej mieści się w Domu Studenta  
Sabinki.

Do Dziekanatu Studium Licencjackiego składa się wszelkie poda-
nia np. o przeniesienie do innego wykładowcy lub warunkowe zwol-
nienie z przedmiotu. To tam należy się udać, gdyby wyjątkowo  
Wirtualny Dziekanat działał nieprawidłowo i wystąpią jakiekolwiek  
błędy dotyczące planu zajęć czy niedopisania do przedmiotu obo-
wiązkowego. W pierwszej kolejności wszystkie podania oraz za-
pytania należy kierować do przypisanej Tobie asystentki toku. 

Dziekanat Studium Licencjackiego od pewnego czasu wzorem polskich 
urzędów stworzył biletomaty, które mają lepiej rozładować kolejkę i 
pozwalają oszacować jak długo trzeba będzie jeszcze czekać. Wszystkie 
niezbędne informacje na temat tej instytucji znajdziecie na stronie 
administracji SGH, w zakładce Dziekanatu Studium Licencjackiego.

PUNKT MEDYCZNY
Szkoła Główna Handlowa dba nie tylko o Twoją edukację, lecz także 
o zdrowie, dlatego na terenie Uczelni znajduje się specjalny punkt 
zapewniający całkowicie bezpłatną opiekę pielęgniarską, która jest 
dostępna cały tydzień od 9:00 do 20:00 oraz pomoc lekarską. SGH 
współpracuje z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warsza-
wie. Studenci zyskują możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń 
udzielanych w ramach kontraktu z NFZ, czyli w ramach powszechnego 
ubezpieczenia bez dodatkowych opłat – w tym skierowania na badania 
diagnostyczne. 
Punkt medyczny znajduje się na parterze w budynku G, po lewej  
od wejścia, zaraz za kanciapą ochrony.

-
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Chcesz upewnić się, jakie zajęcia czekają Cię następnego dnia?  
Planujesz złożyć podanie o przedłużenie sesji? A może właśnie trwa 
okres wypełniania deklaracji semestralnej i musisz podjąć decyzję  
co do wyboru wykładowców na kolejny semestr? Te oraz wiele innych 
problemów rozwiążesz za pośrednictwem systemu jakim jest Wirtualny 
Dziekanat. Strona www.sgh.waw.pl to najlepszy przyjaciel każdego 
studenta SGH, zatem warto ją dobrze poznać, by wiedzieć, jakie infor-
macje  można uzyskać z jej pomocą, lecz również na jakie trudności 
zdarza się natrafiać podczas jej obsługi użytkownikom systemu.

wirtualny dziekanatwirtualny dziekanat

KILKA WSKAZÓWEK NA POCZĄTEK

Pamiętaj, że Twój login do systemu to Twoje inicjały pisane  
małymi literami połączone z 5-cyfrowym numerem indeksu.  
Wraz z hasłem otrzymacie je wcześniej za pośrednictwem  
systemu IRK.

Wybór wykładowców to możliwość, której zazdrości nam 
niejeden student innych uczelni. Czytając opinie wykła-
dowców, wybierz tych odpowiadających Ci najbardziej pod  
kątem wymagań, sposobu prowadzenia zajęć oraz zaliczeń.  
Przy wyborze warto jednak pamiętać o standaryzacji niektórych 
egzaminów oraz limitach osób na zajęciach danego wykładow-
cy (im wyżej jesteście na liście przyjętych, tym Wasz komfort  
i pewność wyboru zwiększają się).

Deklaracja semestralna spędza sen z powiek wielu, zwłasz-
cza pierwszorocznych, studentów. Ważne, by jak najwcze-
śniej zorientować się w terminach, które jej dotyczą. Wszystkie  
te informacje pozostają do odnalezienia na stronie Uczelni,  
w zakładce Harmonogramy deklaracji semestralnych.  
Pamiętaj, że I etap składania deklaracji rozpoczyna się już  
2 września, o godzinie 10!

USOSWEB to system umożliwiający obsługę finansowych kwestii 
związanych z Uczelnią. Z jego pomocą studenci mogą śledzić postępy 
związane z ubieganiem się o miejsce w akademiku czy też o stypendia: 
od złożenia wniosku do momentu decyzji o przyznaniu określonego 
świadczenia. Ponadto, w zakładce Płatności użytkownik systemu jest 
w stanie sprawdzić uregulowanie wpłat oraz należności, jak również 
pozyskać numery kont bankowych Uczelni, na które powinny zostać 
dokonane określone opłaty np. za legitymację. Co ważne, każdy student 
ma przydzielony indywidualny numer bankowy, na który przekazuje 
wszystkie należności wobec Uczelni.

NIEZBĘDNIK SGH to główne i najczęściej wykorzystywane 
narzędzie komunikacji wykładowców ze studentami. Logując się 
za pomocą loginu i hasła używanych w Wirtualnym Dziekanacie,  
a następnie dodając się do niezbędników swoich prowadzących, 
zyskacie dostęp do wszystkich udostępnianych przez nich materiałów. 
Dodatkowo będziecie mogli również na bieżąco sprawdzać informacje 
m.in. o odwołaniu wykładu bądź ustaleniu terminu kolokwium –   
–  wystarczy zerknąć od czasu do czasu na tablicę ogłoszeń wybranego
wykładowcy.

Warto na pierwszych zajęciach zapytać o link do niezbędnika 
prowadzącego, zwłaszcza, że nie każdy go posiada. Szybko jednak 
przekonacie się, że publikowane tam prezentacje to źródło wiedzy  
na wagę złota!
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BIBLIOTEKABIBLIOTEKA
Biblioteka SGH istnieje już 112 lat i jest największą biblioteką ekono-
miczną w Polsce. Znajdziesz w niej około miliona woluminów oraz setki 
czasopism i tysiące pism w formie elektronicznej.

Katalog Aleph, dostępny na stronie Agathos umożliwia sprawdzenie 
dostępności czy rezerwację interesującej nas pozycji przez Internet. 
Na swoim koncie można również przedłużyć termin wypożyczenia 
lub upewnić się, co i w jakim terminie zostało nam do oddania. 
To nic trudnego - wszystkie te umiejętności nabędziesz podczas 
obowiązkowego szkolenia bibliotecznego na witrynie e-learningowej 
e-sgh.pl.

Uczelnia oferuje też studentom dostęp do platformy IBUK Libra,  
na której znajdują się publikacje w wersji elektronicznej. Umożliwia ona 
nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z Tekstem. 
W czytelni online można m.in. korzystać z szybkiego podglądu pełnych 
tekstów lub stworzyć własną półkę z książkami, dodawać zakładki,  
czy tagować ważne fragmenty i zaznaczać je kółkami.

Zwykle Biblioteka SGH funkcjonuje w godzinach 8:30 – 20:00 w dni 
robocze, w sobotę od 10:00 do 18:00 i w niedzielę od 10:00 do 15:00. Warto 
jednak nadmienić, że w okresie sesji organizowana jest InSGHomania, 
w trakcie której Biblioteka SGH jest otwarta do 5:00 nad ranem.

Ponadto, w budynku Biblioteki SGH (Budynek B) znajduje się specjalny 
punkt, w którym możesz zakupić ksero podręczników lub skserować 
sobie wybrany fragment książki, którego akurat potrzebujesz.

stypendiastypendia
Jeśli student złoży w odpowiednim terminie wniosek wygenerowany 
w systemie USOSweb i dostarczy go do Komisji Stypendialnej,  
ma szanse na otrzymanie świadczenia pieniężnego w formie 
stypendium. Następnie dany organ zajmuje się rozpatrzeniem naszego 
wniosku i wydaje decyzję na temat przyznania studentowi pomocy 
materialnej. Jeżeli student nie zgadza się z decyzją podjętą przez organ, 
może się do niej odwołać i wniosek zostanie ponownie rozpatrzony

STYPENDIUM SOCJALNE
Przysługuje ono studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Podstawowym kryterium, decydującym o zakwalifikowaniu się 
do tego stypendium jest dochód przypadający na osobę w gospodar-
stwie domowym, nieprzekraczający określonego progu. Przykładowo 
w roku akademickim 2018/2019 było to 1050 zł. Można również starać 
się o stypendium w zwiększonej wysokości, z tytułu zamieszkania 
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, 
któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 
uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,  
w szczególności, gdy oddalone jest ono od Uczelni o więcej, niż 40 km.

STYPENDIUM SPECJALNE
Stypendium specjalne jest świadczeniem pomocy materialnej prze-
znaczonym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  
W roku akademickim 2018/2019 wynosiło ono:

250zł 450zł 700zł

STOPIEŃ 
LEKKI

STOPIEŃ 
UMIARKOWANY

STOPIEŃ 
ZNACZNY
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STYPENDIUM REKTORA
Ten rodzaj stypendium przysługuje studentom o ponadprzeciętnych 
wynikach w nauce lub sukcesach sportowych i artystycznych. Na pod-
stawie tych kryteriów mogą się o nie ubiegać studenci minimum II 
roku. Studenci I roku natomiast mogą ubiegać się o nie na podstawie 
wysokich wyników w olimpiadach przedmiotowych, w których brali 
udział w trakcie nauki w liceum. Pula tych świadczeń jest ograniczona  
i otrzymuje je 10% najlepszych studentów danego kierunku.

ZAPOMOGA
Przysługuje ona osobom, które z przyczyn losowych nagle znalazły 
się w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę można ubiegać się, 
gdy od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania 
zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

CZY WIESZ, ŻE?
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Legitymacja studencka SGH może służyć 
także jako karta płatnicza, jeśli otworzysz 

rachunek w Banku Pekao S.A.
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Programy międzynarodowe to niewątpliwie jeden z najciekawszych 
elementów studiowania. Dają one studentom szansę na przeżycie 
niesamowitej przygody, zawiązanie międzynarodowych przyjaźni, 
zwiedzenie kawałka obcego kraju, a także na przekonanie się 
czym naprawdę są studia za granicą. Szkołą Główna Handlowa jest 
niewątpliwie pod tym względem jednym z liderów wśród polskich 
uczelni, realizując wiele międzynarodowych inicjatyw spośród których 
najpopularniejsze to Erasmus+, umowy bilateralne oraz Program 
Podwójnego Dyplomu.

ERASMUS+
Jest to program tak popularny, że stał się on synonimem wszelkiego 
rodzaju wymian studenckich. Jednak, w rzeczywistości to tylko jeden  
w wielu programów międzynarodowych na naszej Uczelni. 

Jego uczestnicy mają szansę wyjazdu na okres od 3 do 12 miesięcy 
w celu zrealizowania części studiów na zagranicznej uczelni lub w celu 
odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie. Wśród możliwych 
destynacji znajduje 28 
krajów należących do 
Unii Europejskiej oraz 
6 krajów partnerskich 
m.in. Turcja, Norwegia  
i Islandia. 

Wspomniane 3 miesiące to minimalny czas wymiany dla studentów 
na uczelniach zagranicznych, na których rok akademicki odbywa się  
w formie trymestralnej. W przypadku studentów wyjeżdżających  
w celu odbycia praktyk za granicą, czas ten wynosi 2 miesiące.  
Z kolei maksymalny czas wymiany przysługujący studentom na każ-
dym poziomie studiów to 12 miesięcy. Wszyscy studenci przystępujący 
do programu Erasmus+ zwalniani są z opłat za czesne. Każdy student 
ma również prawo do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE,  
w celu pokrycia kosztów związanych z pobytem za granicą. 

Do programu Erasmus+ przystąpić mogą wszyscy studenci, począw-
szy od pierwszego roku, kiedy to ubiegać się można o wyjazd na rok 
następny. Aby być na bieżąco z terminami kwalifikacji do programów 
międzynarodowych należy śledzić informacje udostępniane przez 
Dział Programów Międzynarodowych w domenie SGH oraz pamiętać 
o odbywających się spotkaniach informacyjnych. 

UMOWY BILATERALNE
Program ten, choć nie tak rozpoznawalny jak Erasmus+, działa na bar-
dzo podobnej zasadzie. Jego uczestnicy są zwalniani z opłat za cze-
sne, jednak koszty utrzymania, związane z zakwaterowaniem, podróżą, 
ubezpieczeniem czy wyżywieniem, nie są uwzględniane, a więc każdy 
z uczestników musi je pokryć z własnych środków. Mimo to program 
ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na szeroki wa-
chlarz proponowanych destynacji. Na liście dostępnych uczelni znaleźć  
możemy te znajdujące się m.in. w Chinach, Japonii, Tajwanie, Singapu-
rze, Korei Płd., Stanach Zjednoczonych, Australii, Rosji czy RPA.
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ŚREDNIA OCEN
Minimalna wymagana średnia to 3.4. Dla studentów pierwszego  
semestru istnieje natomiast inny prosty przelicznik tj. (punkty uzyskane  
podczas rekrutacji – 253)*0,5; np. [333-253]*0,5=40 pkt.

TEST JĘZYKOWY
Organizowany dwa razy w roku przez Centrum Nauki Języków  
Obcych w celu sprawdzenia ogólnej sprawności językowej kandy-
data oraz specjalistycznego słownictwa ekonomiczno-biznesowego.  
Test składa się z dwóch części. Pierwszym jest rozumienie ze słuchu,  
drugim - streszczenie polskiego tekstu w wybranym języku obcym.  
Studenci chcący wziąć w programie wymian z programem Erasmus+ 
mogą bezpłatnie przystąpić do testu kompetencyjnego jednorazowo  
w ciągu dwóch lat (raz na cztery edycje). 
Umożliwione jest również uzyskanie punktów w tej kategorii za oka-
zaniem certyfikatów świadczących o posiadanych zdolnościach języ-
kowych lub dyplomach ukończenia szkoły średniej w języku obcym  
(np. matura międzynarodowa). Minimalny poziom znajomości języka  
to B2 w skali CEF. Co roku ukazują się informacje o przelicznikach  
oraz akceptowanych certyfikatach.

ORGANIZACJE 
Przyznawane są przez organizację, w której uczestniczyło się w organi-
zacji projektów. Można też zdobyć te punkty uczestnicząc w wydarze-
niach organizowanych przez Uczelnię jako wolontariusz. Liczba punktów  
w rekrutacji jest równa liczbie przyznanych studentowi punktów przez 
organizację, ale nie może być ona wyższa niż 20 punktów.

KWALIFIKACJA NA WYMIANĘ
Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, na które składają się:

ORGANIZACJE
20 PUNKTÓW

ŚREDNIA OCEN 
40 PUNKTÓW

TEST JĘZYKOWY 
40 PUNKTÓW

PROGRAM PODWÓJNEGO DYPLOMU
Program podwójnego dyplomu to inicjatywa, dzięki której studenci 
mają możliwość uzyskania dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni 
partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. Wśród uczelni partnerskich 
znajdują się te zlokalizowane w Korei Południowej, Czechach, Francji, 
Niemczech oraz Portugalii. W zależności od wybranej uczelni studia 
realizowane mogą być w języku rodzimym uczelni lub angielskim. 
Wybór jest również uzależniony od kierunku realizowanego na SGH. 
Wszelkie informacje na temat PPD, znaleźć można na stronie Centrum 
Programów Międzynarodowych SGH.

POLSKO-NIEMIECKIE FORUM GOSPODARCZE 
Program utworzony we współpracy SGH z dwoma niemieckimi 
uniwersytetami: Johannes Gutenberg Universitat Mainz i Universitat 
Duisburg-Essen. W ramach tego programu czestnicy mogą korzystać 
z zajęć, warsztatów, konferencji prowadzonych przez niemieckich 
wykładowców. Dodatkowo istnieje możliwość odbycia semestralnego 
lub miesięcznego kursu językowego w Moguncji, uzyskując tym 
samym wysokie stypendium DAAD. Na zakończenie kursu uczestnicy 
otrzymują certyfikat.

CZY WIESZ, ŻE?

Syn założyciela Akademii Leona 
Koźmińskiego także należy do 

absolwentów SGH.
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CEMS MIM
Oferta, którą koniecznie warto zainteresować się jeszcze na licencjacie 
to CEMS Masters in Management. CEMS to konsorcjum 31 wiodących 
uczelni zarządzania na świecie oraz ponad 70 partnerów korporacyjnych  
i społecznych, które m.in. oferują niezwykle prestiżowy i unikatowy  
program wspólnego dyplomu CEMS Master in International  
Management. Program ten regularnie plasowany jest w pierwszej dzie-
siątce najlepszych programów magisterskich w dziedzinie zarządzania  
według Financial Times czy też The Economist. CEMS MIM to program 
adresowany do wybitnych studentów, o silnej orientacji międzynaro-
dowej, pragnących zgłębić praktyczne aspekty zarządzania, oparte-
go na zasadach społecznej odpowiedzialności. W ramach rocznego  
programu studiów (realizowanego w SGH równolegle na drugim roku 
studiów magisterskich) studenci biorą udział w starannie przygotowa-
nych, wymagających przedmiotach i warsztatach (realizowanych przy 
aktywnym udziale firm), a także realizują projekt biznesowy. Każdy  
student jest także zobowiązany studiować jeden semestr programu  
za granicą w jednej z uczelni CEMS oraz odbyć co najmniej dwu-
miesięczną praktykę za granicą. Od studentów CEMS wymaga się  
także znajomości dwóch języków obcych: biegłej z języka angielskiego  
i co najmniej podstawowej z drugiego języka. Zaliczając wszystkie 
elementy programu i kończąc z sukcesem kierunek studiów w SGH, 
student otrzymuje wspólny dyplom CEMS MIM. Oprócz nauki, CEMS  
to także niezwykle pasjonująca przygoda, możliwość organizacji  
uczestnictwa w międzynarodowych konferencji, spotkań, wyjazdów  
integracyjnych, ale przede wszystkim jest to  paszport do międzynaro-
dowej kariery. Najlepszą drogą (choć nie jedyną) na dogłębne zapozna-
nie się z programem dla studentów studiów licencjackich to dołącze-
nie do CEMS Club Warszawa.

samorzad studentów sgh samorzad studentow sgh

DZIAŁALNOŚĆ
Samorząd Studentów SGH łączy w sobie działalność projektową oraz 
statutową, związaną z pracą w komisjach oraz reprezentowaniem 
ogółu studentów. Wszystkie te działania dają nam szansę na integrację 
z nowymi osobami, lepsze poznanie starszych samorządowców oraz 
rozwój swoich umiejętności. Wspólna praca przy szerokim portfolio 
samorządowych projektów sprawia, że tworzymy jedną zgraną 
społeczność, z której członkami zawsze możemy podzielić się notatkami 
czy spędzić czas w Biurze Samorządu. To właśnie organizowane 
przez nas wydarzenia urozmaicają życie studentów w SGH. 

OBÓZ ZEROWY WETLINA
Jest to pierwszy projekt Samorządu organizowany w roku akade-
mickim. Dla nowo przyjętych studentów SGH jest to prawdopo-
dobnie pierwszy kontakt z ich kolegami z roku oraz bardzo często  
początek przygody z Samorządem. Z drugiej strony, dla kadrowiczów  
jest to zwieńczenie roku pełnego projektów, a zarazem nagroda za cały 
trud jaki włożyli w ich przygotowanie. W trakcie wyjazdu, pod czujnym 
okiem kadry złożonej ze studentów, pierwszoroczniacy mają okazję  
na integrację, zabawę i ostatnie chwile odpoczynku przed pracowitym 
rokiem akademickim.

WIELKIE ZWIEDZANIE WARSZAWY
Projekt ten to coś więcej niż tylko zwiedzanie. Pod maską prawdziwego 
zapoznania się ze stolicą przez przyjezdnych studentów, jak i rodowitych 
Warszawiaków, kryje się prawdziwa dawka zabawy i integracji. Podczas 
zwiedzania muzeów, gry miejskiej czy spaceru po mieście będziecie 
mogli nie tylko poznać historię stolicy, ale przede wszystkim znaleźć 
nowych znajomych. Nie zabraknie zawodów z atrakcyjnymi nagrodami 
oraz imprez integracyjnych, a starsi koledzy pomogą Wam zaadaptować 
się w uczelnianym środowisku i odnaleźć w nowym mieście.
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DEBBATY
Projekt DeBBaty to inicjatywa 
wyróżniająca się swoją formułą  
na skalę ogólnopolską. Łączy  
w sobie turniej debat oksfordzkich  
i cykl szkoleń projektowych dla  
licealistów. W projekcie udział bie-
rze 12 miast w Polsce. W każdym 
z tych miast organizujemy własne 
dwudniowe eventy, na które skła-
dają się turnieje eliminacyjne oraz 
szkolenia obejmujące kompeten-
cje miękkie.

MOSTY EKONOMICZNE
Projekt ten współorganizowa-
ny jest z Forum Uczelni Ekono-
micznych, które zrzesza najlepsze 
uczelnie ekonomiczne w Polsce. 
Podczas licznych warsztatów,  
wykładów czy spotkań integra-
cyjnych będziecie mieli okazję  
poznać studentów z innych miast, 
a także poczuć się jak student  
innej uczelni ekonomicznej pod-
czas wyjazdów organizowanych  
w ramach projektu.

TARGI FIRM FMCG
Targi firm FMCG to jedyne  
studenckie targi pracy  w Polsce 
skupiające się na branży FMCG,  
w tym roku organizowane już  
po raz siódmy. Ich celem jest 
przedstawienie branży FMCG 
jako najatrakcyjniejszego kierun-
ku rozwoju, pokazanie cech, jakie  
wyróżniają ją na tle innych, 
zbliżenie studentom jej spe-
cyfiki, a także zapewnienie  
informacji na temat bieżących 
możliwości jakie oferuje na ryn-
ku pracy. Projekt trwa trzy dni,  
podczas których Partnerzy mają 
okazję zaprezentować swoją mar-
kę w trakcie spotkań, warsztatów 
oraz targów pracy w samym ser-
cu SGH - Auli Spadochronowej, 
gdzie codziennie przewijają się  
tysiące studentów. W ramach 
wydarzenia organizowana jest 
Wioska Targowa, Keynote Panel, 
warsztaty partnerów oraz atrak-
cyjne szkolenia. 

INSPIRING SOLUTIONS
Jest to największa studencka 
konferencja o zastosowaniach  
IT w biznesie. Trzy dni, w cią-
gu których studenci z całej  
Polski uczestniczą w warsztatach  
na temat start-upów, marketingu 
czy zarządzania, czyli obszarów,  
w których coraz częściej wyko-

rzystywane są nowoczesne roz-
wiązania informatyczne. Oprócz 
warsztatów i wykładów, prowa-
dzonych przez przedstawicieli 
współpracujących firm, organi-
zowane są także spotkania Inspi-
ring Talks, Inspiring Fuck-ups oraz  
Hackathon. Projekt jest współ-
organizowany jest z CEMS Club 
Warsaw.

BIEG SGH
Bieg SGH to inicjatywa Samorządu 
Studentów SGH, która wyróżnia 
się nie tylko charytatywną formą, 
ale również niesamowitą atmosfe-
rą towarzyszącą przygotowaniom 
jednego z największych studenc-
kich biegów ulicznych w Polsce. 
Projekt ten jest unikalny na tle 
innych organizowanych przez 
nas wydarzeń. Koncentruje się  
na szlachetnej idei niesienia  
pomocy. Wielomiesięczne przygo-
towania owocują dobrze zorgani-
zowanym wydarzeniem i uśmie-
chem na twarzach biegaczy,  
a przede wszystkim naszych  
małych potrzebujących.

JUWENALIA SGH
Czym są Juwenalia nikomu tłu-
maczyć nie trzeba. Dziesiątki  
takich imprez, co roku mają miej-
sce przy większości uczelni w Pol-
sce. Specyfiką tych odbywających 
się na SGH jest to, że co roku mają 
miejsce na terenie Ogrodów Rek-
torskich, gdzie gromadzą się tłu-
my studentów, by bawić się, inte-
grować i odpocząć nieco od nauki 
i codziennych obowiązków.

CEPD
Międzynarodowy program łączą-
cy środowiska akademickie i biz-
nesowe, organizowany we współ-
pracy z Hong Kong University  
of Science and Technology – czter-
nastą najlepszą uczelnią bizne-
sową na świecie, a drugą w Azji.  
W ramach CEPD odbywa się sze-
reg konferencji i seminariów,  
na których poruszane są kwestie 
zarówno biznesowe, polityczne, 
jak i kulturowe związane z możli-
wościami, jakie stwarza współpra-
ca między państwami europejski-
mi (w tym Polską) a Chinami.
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STRUKTURA
Samorządem Studentów SGH zarządza Przewodniczący, wybierany 
przez członków Rady Samorządu Studentów SGH. Wybierani są oni 
w wyborach powszechnych, w których głosować może każdy student 
Uczelni. Przewodniczącą Samorządu Studentów SGH obecnej kadencji 
jest Justyna Witkowska. Wspierają ją członkowie Prezydium, którzy  
są Przewodniczącymi komisji samorządowych.

PREZYDIUM

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - członkowie tej komisji 
dbają o jak najwyższy poziom kształcenia na SGH-u. Przeprowadzają 
oni liczne badania wśród studentów, w poszukiwaniu wymagających 
zmian części systemu nauczania, oceniania czy egzaminowania. 

KOMISJA DS. RELACJI ZEWNĘTRZNYCH - jej członkowie utrzymują 
w imieniu ogółu studentów relacje ze środowiskami biznesu, nauki 
i władz SGH. Są oni również odpowiedzialni za integrację różnych 
środowisk studenckich, co ma ułatwić transfer wiedzy i doświadczeń 
między poszczególnymi organizacjami.

KOMISJA DS. INFORMACJI I KOMUNIKACJI - jest łącznikiem 
między Uczelnią, a wszystkimi studentami. To właśnie na członkach 
tej komisji spoczywa obowiązek informowania studentów o wszystkim 
co się dzieje na Uczelni. Odpowiadają oni za stronę internetową  
czy profil Samorządu na Facebooku oraz za przepływ informacji przez 
inne media społecznościowe.

KOMISJA DS. MIĘDZYNARODOWYCH - zajmuje się nawiązywaniem 
relacji i koordynowaniem współpracy z samorządami i organizacjami 
studenckimi działającymi na uczelniach zagranicznych. Do do jej 
zadań należy także pomoc studentom wyjeżdżającym za granicę oraz 
przyjeżdżającym do SGH w ramach wymian studenckich.

KOMISJA DS. STUDENCKICH - zajmuje się wszelką aktywnością 
dotyczącą pomocy studentom na różnych płaszczyznach, współpracą  
z Rzecznikiem Praw Studenta oraz nadzorem nad Komisją Stypendialną, 
Odwoławczą Komisją Stypendialną, a także Komisją ds. Akademików.

KOMISJA DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI - jej zadaniem 
jest rozliczanie środków otrzymanych od Uczelni na projekty,  
a także rozdzielaniem funduszy pomiędzy filarami Funduszu Ruchu 
Studenckiego.

KOMISJA DS. ROZWOJU ORGANIZACJI - zadaniem Komisji jest po-
moc w rozwoju organizacjom studenckim poprzez tworzenie inicjatyw, 
pozwalających na poszerzenie ich skali działalności, a także inicjowanie 
korzystnych zmian w aktach prawnych, na podstawie których działają.

KOMITET WYKONAWCZY
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego jest jednocześnie członkiem 
Prezydium, który odpowiada za prawidłowe przeprowadzanie 
samorządowych projektów oraz sprawuje pieczę nad działalnością 
poniższych komisji:

KOMISJA DS. PROJEKTÓW - komisja stojąca na straży wszystkich 
projektów Samorządu, której członkowie nadzorują pracę projektową 
oraz pomagają rozwiązywać wszelkie problemy. Komisja zajmuje się 
również wyborem nowych koordynatorów projektów.

KOMISJA DS. PROMOCJI - komisja sprawująca kontrolę nad wszel-
kimi materiałami promocyjnymi Samorządu Studentów. Bez ich  
akceptacji żadna grafika nie zostanie opublikowana, ani żadna oferta 
współpracy z partnerem nie zostanie wysłana – młodzi graficy dbają  
o dobrą jakość i profesjonalizm materiałów Samorządu.

KOMISJA DS. KONTAKTÓW ZEWNĘTRZNYCH - członkowie tej 
komisji zajmują się głównie pozyskiwaniem całorocznych Partnerów 
korporacyjnych dla Samorządu oraz oraz nadzorowaniem kontaktu 
z nimi. Uczestniczą w spotkaniach, negocjują zawartość umów  
i przede wszystkim, dbają o dobre relacje między Samorządem i jego 
Partnerami.

KOMISJA DS. HR - odpowiada przede wszystkim za atmosferę  
w organizacji. Prowadzi różne działania integracyjne, by spoić zespół 
Samorządu Studentów SGH. Dodatkowo poprzez system szkoleń i pro-
gram mentoringowy dba o rozwój umiejętności miękkich poszczegól-
nych jednostek oraz odkrywanie w sobie nowych zainteresowań.
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BIURO RZECZNIKA PRAW STUDENTA
Rzecznik Praw Studenta to osoba reprezentującą studentów 
przed Władzami Uczelni. Zadaniem członków Biura Rzecznika jest  
pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów z wykładowca-
mi czy Dziekanatem i rozwianiu wszelkich wątpliwości dotyczących 
Regulaminu Studiów. Członkowie Biura znają zasady studiowania  
na pamięć i służą pomocą osobiście lub poprzez media społecznościo-
we – na przykład przez fanpage Biura Rzecznika Praw Studenta.

ORGANY

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW SGH składa się z 27 członków  
reprezentujących poszczególne lata oraz rodzaje studiów: 6 osób  
z I roku SL, 6 osób z II roku SL, 6 osób z III roku SL, 6 osób z SM  
oraz 3 osoby ze studiów niestacjonarnych. Są to osoby wybrane  
w wyborach powszechnych, które swoją funkcję obejmują na roczną 
kadencję.

Regulaminowo Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu 
Studentów. Odpowiada za powołanie m.in. Przewodniczącego, 
Rzecznika Praw Studenta, członków Komisji Wyborczej itd.

W jej kompetencjach znajduje się również m.in. uchwalanie ramowego 
planu budżetu Funduszu Ruchu Studenckiego, zarządzanie referen-
dum studenckiego czy wyrażanie opinii w ważnych sprawach dotyczą-
cych studentów.

KOLEGIA to jednostki naukowo-badawcze zrzeszające poszczególne 
katedry, instytuty oraz zakłady działające przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, które kierowane są przez Dziekanów Kolegiów. 
W SGH działa obecnie pięć kolegiów: Kolegium Analiz Ekonomicznych, 
Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Kolegium Zarządzania i Finansów. 

Rady Kolegiów zajmują się określaniem kierunków działalności 
naukowej i dydaktycznej danego kolegium, decydują o nadaniu stopnia 
naukowego, opiniują wnioski o powołaniu na stanowisko nauczyciela 
akademickiego oraz oceniają jego pracę. 

Studencki reprezentant zasiadający w Radzie bierze czynny udział 
w jej posiedzeniach. Monitoruje jej pracę, szczególnie zwracając 
uwagę na kwestie dotyczące studentów, na przykład realizację oferty 
dydaktycznej.

SENAT SGH jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Spośród 
jego kompetencji określonych w statucie wyróżnić można uchwalanie 
statutu i regulaminu studiów, określanie kierunków studiów, ustalanie 
warunków i trybu przyjęć na studia oraz dokonywanie oceny działalności 
Uczelni. Posiedzenia Senatu odbywają się co miesiąc i przewodniczy  
im JM Rektor SGH. 

Rolą kolegium senatorów studenckich jest zajmowanie stanowiska 
w ważnych sprawach dotyczących studentów oraz zabieranie głosu  
w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania Uczelni. Jest to platforma 
służąca do informowania o najważniejszych działaniach Samorządu 
Studentów SGH oraz współpracy z poszczególnymi osobami na Uczelni.



Informator studencki

78 79

uczelnia

organizacjeorganizacje
CEMS CLUB WARSZAWA
CEMS Club Warszawa - organizacja zrzeszająca ambitnych i aktywnych 
studentów ze wszystkich lat studiów, mocno zaangażowanych  
w działalność projektową, zarówno lokalną, jak i międzynarodową. 
Obecnie liczy ok. 150 członków.

CEMS Club Warszawa wspiera prestiżowy program CEMS MIM 
(Master’s in International Management) realizowany na 32 najlepszych 
Uczelniach ekonomicznych na świecie.

EMERGING MARKETS BUSINESS SUMMIT (EMBS) - projekt, 
organizowany z Samorządem Studentów SGH, mający na celu 
zbudowanie trwałych więzi na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej, 
pomiędzy uczestnikami, uczelniami oraz partnerami biznesowymi 
projektu, pochodzącymi z dynamicznie rozwijających się krajów jak 
Brazylia, Indie, czy Peru.

GRADUATE PROGRAMME DAY (GPD) - największe w Polsce targi 
programów menedżerskich. Do współpracy zapraszamy korporacje  
w Polsce i za granicą, którzy proponują studentom udział w specjalnych 
programach absolwenckich lub menadżerskich.

HEALTHCARE BUSINESS FORUM (HBF) - inicjatywa mająca na 
celu rozwinięcie współpracy pomiędzy światami medycyny i biznesu.  
Przy współpracy ze studentami uczelni medycznych organizujemy 
panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania z przedstawicielami firm  
z sektora Healthcare.

AISEC WARSZAWA SGH
AIESEC to największa na świecie niezależna organizacja prowadzona 
przez młodych ludzi.

Na świecie istnieje od 70 lat, a AIESEC Warszawa SGH obecnie 
liczy około 100 aktywnych członków. Najważniejszym miernikiem 
sukcesu organizacji jest 30 000 osób, do których corocznie docierają 
organizowane projekty.

DNI KARIERY to największe targi pracy, praktyk i staży, organizowane 
przez studentów. Przeprowadzamy targi od 25 lat i zapraszamy firmy  
z branż najbliższych profilowi uczelni.

AIESEC UNIVERSITY to innowacyjne warsztaty językowe stworzone  
z myślą o młodych ludziach. W ciągu 8 tygodni studenci mają możliwość 
przekonać się, że bariery językowe są tylko w naszych głowach.

GLOBAL VOLUNTEER to międzynarodowy program wolontariatów 
dla młodych osób, które chcą zdobyć praktyczne doświadczenie, 
jednocześnie walcząc z wybranymi problemami współczesnego świata.

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH SGH
ZSP SGH to jedna z najstarszych organizacji studenckich działających 
w Szkole Głównej Handlowej. Mimo że organizacja liczy ponad 200 
członków, nikt nie jest anonimowy! ZSyPowicze razem uczą się  
do sesji, jeżdżą na festiwale muzyczne, szusują po stokach narciarskich,  
oglądają mecze i spędzają słoneczne dni nad Wisłą. No i najważniejsze – 
 – Zawsze Sobie Pomagają!

EKOSTUDENT - największy akademicki festiwal promujący zdrowy styl 
życia. Celem projektu jest walka z stereotypem postawy ekologicznej 
związanej z ciągłymi wyrzeczeniami. Organizatorzy dowodzą, że bycie 
eko to świetna zabawa, a zdrowy tryb życia, dbanie o środowisko i sport 
jest dla każdego.
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WAMPIRIADA - studenckie honorowe krwiodawstwo. Celem projektu 
jest propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodych 
ludzi. Kilkudniowej zbiórce krwi towarzyszą konkursy i poczęstunek. 
Co edycję, w krwiobusach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa przed budynkiem SGH krew oddaje ponad 100 osób.

TYDZIEŃ UŚMIECHU - jedna z największych akcji charytatywnych  
na uczelni. Co roku, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, przeprowa-
dzany jest świąteczny kiermasz podarunków otrzymanych od przedsię-
biorstw o wielkich sercach. Całkowity dochód z akcji jest przeznaczany  
na hospicjum dla dzieci.

DOPOWIEDZENIA - cykl prelekcji prowadzonych przez znane 
osobistości, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Poruszana 
tematyka jest niezwykle szeroka – podczas Dopowiedzeń można 
posłuchać zarówno o zdobywaniu Himalajów, jak i zawiłościach języka 
polskiego. 

ERASMUS STUDENT NETWORK SGH
ESN SGH jest jedną z największych organizacji studenckich w SGH 
oraz jednym z najprężniej rozwijających się oddziałów lokalnych 
ESN w Polsce. Podstawową działalnością organizacji jest pomaganie 
studentom zagranicznym na naszej uczelni oraz tym, którzy  
z niej wyjeżdżają. Członkowie ESN zajmują się również projektami 
okołobiznesowymi, jak i z innych dziedzin tj. sport, kultura i edukacja.

ZERÓWKA ESN SGH - pierwszym projektem, z jakim mogą mieć 
styczność studenci uczelni jest obóz zerowy, co roku organizowany 
nad Morzem Bałtyckim. W ciągu tygodnia przyszli studenci mają 
szansę zapoznać się ze strukturą uczelni i systemem jej działania  
m.in. nauczyć się obsługi Wirtualnego Dziekanatu. Oczywiście nie można 
zapomnieć o części integracyjnej i rozrywkowej, gdzie uczestnicy mogą 
spodziewać się różnego rodzaju atrakcji, od gier terenowych, wyjść do 
parku linowego czy aquaparku, po imprezy tematyczne każdego dnia. 

STUDENTS HELPING STUDENTS - głównym celem działalności  
organizacji jest promocja i umacnianie programu wymian 
międzynarodowych Erasmus+. Do zadań organizatorów należy 

uczelnia

INTERNATIONAL WEEK WARSAW - ZSP to także możliwość 
podróżowania i nawiązywania trwałych znajomości na całym świecie. 
Jako część International Week Coordinating Organization (IWCO) 
organizujemy w Warszawie i Krakowie siedmiodniowy projekt,  
podczas którego gościmy studentów z wielu krajów europejskich 
i azjatyckich. W zamian, każdy z nas ma szansę udać się do Szwecji, 
Japonii, Wielkiej Brytanii i wielu innych wspaniałych miejsc na całym 
świecie.

AUTOSTOP CHALLENGE - największy w Warszawie rajd autostopowy, 
w którym corocznie startuje kilkuset studentów z całej Polski. Do tej 
pory mieli oni okazję rywalizować na trasie dookoła Polski, do Wiednia, 
Włoch, Grecji czy Chorwacji.

Inne projekty ZSP to m.in.: Men’s Week, Tydzień Kobiet Sukcesu, 
Wystartuj, CSR@SGH, Cook&Share.

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW SGH
NZS SGH to jedna z organizacji uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów działającego na ponad 30 uczelniach w całej Polsce. 
Organizacja powstała w 1980 i do tej pory prężnie działa w środowisku 
studenckim. Organizacja prowadzi szeroką działalność obejmującą 
projekty o tematyce charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej  
i biznesowej, o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.



Informator studencki

82 83

uczelnia

reprezentowanie uczestników programu Erasmus+ i promowanie 
mobilności międzynarodowej.

ORIENTATION WEEK - przez 7 dni przed rozpoczęciem studiów 
następuje integracja przyjeżdżających na naszą uczelnię studentów 
poprzez organizację różnego rodzaju aktywności w ciągu dnia i imprez 
tematycznych wieczorami. Jest to jedno z najbardziej popularnych 
wydarzeń wśród pierwszorocznych studentów, gdyż również mają 
okazję do wspólnej integracji między sobą.

NMS MAGIEL
MAGIEL - powstał w grudniu 1995 roku z inicjatywy grupy studentów 
SGH z zacięciem dziennikarskim. Obecnie wydawany jest w nakładzie 
7000 egzemplarzy w SGH i na UW. W ostatnich latach MAGIEL 
dwukrotnie zdobywał nagrodę najlepszego medium studenckiego  
w Polsce plebiscytu Pro-Juvenes.

Na łamach MAGLA można także znaleźć komentarze i analizy ze świata 
polityki i gospodarki, informacje kulturalne i sportowe, reportaże oraz 
wywiady. Działalność w miesięczniku daje wyjątkową szansę poznania 
osób z pierwszych stron gazet i zdobycia cennego doświadczenia – byli  
i obecni dziennikarze MAGLA współpracują z takimi tytułami jak Gazeta 
Wyborcza, Rzeczpospolita czy Forbes Polska.

Członkowie koordynują nie tylko wydawanie MAGLA, lecz również 
szereg innych projektów:

ŚWIĄTECZNY KONCERT SGH - jedno z największych studenckich 
wydarzeń charytatywnych w Warszawie. Jest to starannie 
przygotowywana część artystyczna, licytacje kolacji ze studentami, 
sprzedaż płyt nagranych przez wspaniałych wykonawców, kalendarzy 
organizacji oraz domowych ciast, aukcje i loteria fantowa.

KULTURALNA MAPA WARSZAWY - dodatek do MAGLA, 
przedstawiający najciekawsze miejsca stolicy. Jest on dedykowany 
szczególnie studentom I roku, którym potrzebna jest pomoc  
w adaptacji w nowym otoczeniu.

MAGIEL GO GLOBAL! - cotygodniowy newsletter prasy zagranicznej, 
będący przeglądem najważniejszych artykułów anglojęzycznych  
z różnych zagranicznych źródeł. Każdy polecany tekst jest opatrzony 
krótkim opisem oraz słowami-kluczami.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY SGH
Klub Uczelniany AZS SGH jest najliczniejszą i najstarszą organizacją 
na naszej uczelni (7 grudnia 2016 organizacja świętowała 100-lecie 
swojego istnienia!). W AZS SGH działa prawie 30 różnych sekcji 
sportowych. Organizacja posiada swoje reprezentacje zarówno  
w najpopularniejszych dyscyplinach (m. in. piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, lekka atletyka, pływanie, piłka ręczna, żeglarstwo  
czy tenis), jak i tych mniej popularnych (np. wspinaczka sportowa, 
ergometr wioślarski, narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, tenis stołowy, 
szachy, trójbój siłowy, a nawet… tchoukball!).
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Zawodnicy AZS-u regularnie stają na podium - zarówno Akademickich 
Mistrzostw Warszawy i Mazowsza, jak i Akademickich Mistrzostw 
Polski. Nie brakuje im również osiągnięć na arenie międzynarodowej, 
takich jak brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Świata  
w Szachach czy srebro na AMŚ w Pięcioboju Nowoczesnym.

AZS SGH to bez wątpienia organizacja wyjątkowa - nie bez powodu 
alternatywnym rozwinięciem skrótu AZS jest Atmosfera-Zabawa-Sport. 
Nie ma tam projektów, tylko zawody, a zamiast spotkań – treningi. Poza 
tym, jej członkowie mają możliwość reprezentowania naszej Alma Mater 
na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim a także międzynarodowym.

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KATOLICKIE 
SOLI DEO 
ASK Soli Deo - największa w Polsce organizacja promująca nauczanie 
Kościoła Katolickiego w środowisku akademickim. Istnieje od 1989 roku, 
zrzesza ponad 120 studentów największych warszawskich uczelni (koła 
terenowe na SGH, UW, PW, SGGW, WUM, UKSW) oraz Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Ich wizytówką są konferencje w murach 
uczelni, przyciągające setki, a czasami wręcz tysiące odbiorców!

FUNDAMENTY SUKCESU - projekt, w którym zgłębiane są tajniki 
życiowego sukcesu; zapraszając osoby, które osiągnęły w życiu 
sukces, starają się udowodnić, że zachowanie swoich wartości nie stoi  
na przeszkodzie w rozwoju kariery, oraz, że zachowanie work-life 
balance jest możliwe.

SYMPATIA MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSTWO - projekt współorganizowany 
ze studentami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nazwa 
doskonale odzwierciedla tematykę konferencji, które odbywają się  
w ramach tego wydarzenia. Prelegentami są zarówno osoby duchowne, 
jak i świeckie, w tym małżeństwa. Goście opowiadają o miłości  
oraz relacjach między kobietą i mężczyzną. Od kilku lat w ramach 
projektu organizowany jest również bal.

studenckie 
kola naukowe



Informator studencki

86 87

uczelnia

SKN BIZNESU 
Łączy osoby, które już od początku studiów pragną zdobywać doświad-
czenie oraz mieć styczność z prawdziwym biznesem. Jako priorytet 
stawia działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju, czego dowodem 
są pierwsze miejsca w konkursach organizowanych przez PwC i CFA 
Institute czy finał konkursu EY. 

SKN Biznesu jest przede wszystkim wielką społecznością, zrzesza-
jąca około 100 aktywnych członków. W skład organizacji wchodzą 
również służący pomocą i radą Alumni, pracujący nie tylko w mię-
dzynarodowych korporacjach, takich jak BCG czy Deloitte, ale też  
w renomowanych startupach, jak Revolut i ZnanyLekarz. Projekty Koła  
są powiązane zarówno z wielkim światem globalnych firm,  
jak i lokalnym ekosystemem młodych przedsiębiorstw.

HIGH SCHOOL BUSINESS CHALLANGE - najpopularniejszy  
studencki konkurs biznesowy oparty o serię case studies, skierowa-
ny do licealistów. Co roku kilka tysięcy ambitnych uczestników bierze 
udział w zmaganiach o nagrodę główną, rozwiązując wymagające  
zadania podczas trzech etapów, zdobywając przy tym nowe umiejęt-
ności i wiedzę.

LET’S START UP! - największe akademickie targi startupów w kraju, 
podczas których zostaje połączony świat przedsiębiorców i studentów 
SGH, a także stworzona platforma do poszukiwania inwestorów pod-
czas VC Open Hours. 

ASK ME ANYTHING - cykl spotkań z najbardziej znanymi przed-
stawicielami świata biznesu i polityki, podczas których publiczność  
ma możliwość zadania dowolnego, nawet najtrudniejszego pytania  
zaproszonym gościom. W przeszłości gośćmi byli między innymi  
Natalia Maczek z MISBHV czy multimilioner Robert Gryna.

SKN INFORMATYKI 
Jedno z najstarszych Kół na uczelni - liczy sobie już 25 lat.  
Przez ten czas członkowie Koła prowadzili i prowadzą wiele pro-
jektów związanych z IT i nie tylko. Koło stawia na rozwój jego Człon-
ków i Kandydatów, zarówno w twardych umiejętnościach, które dają  
im szansę na znalezienie dobrej pracy, jak i również miękkich kompe-
tencji. Bardzo cenione jest dzielenie się wiedzą i ciekawe inicjatywy,  
dlatego Członkowie Koła są osobami aktywnymi i chętnymi  
do współpracy. 

WARSZTATY@SKNI - prowadzone przez Członków Koła bezpłatne, 
odbywające się cyklicznie kursy z rozmaitych narzędzi i języków pro-
gramowania, takich, jak: Excel, VBA, SQL, R, Python, czy programów 
graficznych. Nierzadko prowadzone są także tak nietypowe warsztaty,  
jak tworzenie gier w Unity, czy tworzenie aplikacji webowych  
i mobilnych.

GIRLS DO IT - konferencja poświęcona nie tylko rozwojowi kobiet  
w branży IT, ale także nowoczesnym technologiom takich, jak Docker, 
Cloud Computing, czy Data Science.

EXCEL WEEK - tygodniowy,  
intensywny cykl wykładów  
i warsztatów prowadzonych 
przez Członków Koła. Obejmuje 
Excel w kilku stopniach zaawan-
sowania, VBA oraz rozwiązywa-
nie testów rekrutacyjnych.

Duży nacisk stawiany jest także 
na integrację, którą Koło prowadzi  
zarówno po  cotygodniowych  
spotkaniach, jak i w trakcie  
wyjazdów integracyjnych, któ-
re odbywają się co najmniej raz  
do roku.
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SKN MARKETINGU 
Zrzesza osoby zainteresowane marketingiem, reklamą i strategią  
marki. Działalność koła skupia się głównie na organizacji spotkań  
i warsztatów wewnętrznych oraz projektów skierowanych do ogółu 
studentów, umożliwiających zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin 
marketingu, kontakt z ekspertami z branży oraz poznawanie 
możliwych ścieżek kariery związanych z marketingiem. Na spotkaniach  
organizowanych przez Koło poruszane są następujące obszary 
tematyczne: 

marketing w mediach społecznościowych

zarządzanie marką

zarządzanie produktem

ambient marketing

niestandardowe formy reklamy

digital marketing

influencer marketing

video marketing

marketing w branży modowej

public relations

personal branding

badania marketingowe

insighty konsumenckie

SKN Marketingu realizuje również – często we współpracy z innymi  
kołami – projekty badawcze dla  podmiotów zewnętrznych: firm  
i instytucji publicznych.

Na przestrzeni 25 lat działalności koło miało okazję współpracować  
z licznymi agencjami reklamowymi, domami mediowymi, firmami 
badawczymi oraz wiodącymi firmami z branży FMCG, telekomunika-
cyjnej i kosmetycznej. Organizowało rozpoznawalne wśród studen-
tów konferencje i  spotkania z najlepszymi specjalistami w dziedzinie  
marketingu, takimi jak Paweł Tkaczyk, Franciszek Bazyli Georgiew,  
Monika Czaplicka czy Natalia Hatalska.

Obecnie działalność projektowa SKN Marketingu opiera się przede 
wszystkim na trzech konferencjach (Ambient Days, Branded:  
Fashion, Social Media, Social Business) oraz jednym projekcie 
cyklicznym (Akademia Marketingu).

SKN KLUB INWESTORA 
Organizacja zrzeszającą studentów chcących poszerzać wiedzę  
z zakresu inwestowania, rynków kapitałowych oraz bankowości  
inwestycyjnej.  W centrum zainteresowań znajduje się giełda,  
Forex oraz rynek Private Equity, którym poświęcone są projekty  
organizacji.  Klub powstał w czerwcu 2002 roku i obecnie liczy około  
100 aktywnych członków. Każdego roku poprzez 3-etapowy proces  
rekrutacji wybieranych jest od 40 do 50 osób, które zasilą szeregi orga-
nizacji. Klub Inwestora posiada również grupę alumnów, którzy pracują 
dla najlepszych polskich i światowych instytucji finansowych: banków, 
funduszy czy też firm konsultingowych.

BRITISH-POLISH INVESTMENT ALLIANCE - międzynarodowy  
projekt, którego celem jest nawiązywanie długotrwałych relacji  
edukacyjnych, biznesowych i ekonomicznych pomiędzy Polską  
a Wielką Brytanią. W ramach projektu najlepsi studenci wyłonieni  
w procesie rekrutacyjnym będą mieli okazję uczestniczenia w spo-
tkaniach i warsztatach zorganizowanych przez i stytucje państwowe,  
banki inwestycyjne oraz uczelnie mieszczące się w Londynie  
oraz Oxfordzie. Najważniejszą część projektu stanowi konferencja  
odbywająca się we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii  
w Warszawie.

AKADEMIA PRIVATE EQUITY - największy, unikatowy na skalę  
kraju projekt o tematyce najszybciej rozwijającego się sektora branży  
finansowej - Private Equity. Głównym celem jest zapoznanie studentów  
z praktycznymi aspektami pracy w funduszach PE i VC oraz  
u doradców transakcyjnych. W ramach projektu uczestnicy pogłębiają 
swoją wiedzę z zakresu inwestowania poprzez udział w całodziennych  
warsztatach i case studies przygotowanych przez najlepszych 
specjalistów pracujących w czołowych firmach z sektora. 
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SKN NEGOCJATOR 
Jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych na SGH. Działa ono  
nieprzerwanie od 2000 r. Dba o rozwijanie umiejętności miękkich  – 
– negocjacji, komunikacji, psychologii oraz wystąpień wśród studentów.

WARSAW NEGOTIATION ROUND - flagowy projekt SKN Nego-
cjator. WNR to międzynarodowy turniej negocjacyjny dla studentów  
najlepszych uczelni biznesowych i prawniczych na świecie. Na turnieju  
rokrocznie goszczą światowej sławy eksperci z renomowanych uczelni, 
tj. Harvard Business School czy University of Oxford, natomiast rundy 
WNR odbywają się w najbardziej rozpoznawalnych miejscach Warsza-
wy – Senat RP, Giełda Papierów Wartościowych, czy też Belweder.

SKN KONSULTINGU 
Tworzony przez grupę ambitnych studentów, którzy czerpią  
inspirację od siebie nawzajem. Nie bez powodu mottem koła jest 
Umieć więcej. Razem. SKN Konsultingu dba o rozwój każdego członka,  
a także zapewnia dawkę wsparcia i motywacji każdego dnia.  
Głównym celem koła jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności 
przydatnych na dalszej drodze zawodowej. Poprzez udział w szko-
leniach organizowanych przez partnerów członkowie mają możli-
wość rozwinąć swoje zdolności w zakresie doradztwa biznesowego,  
a podczas projektów organizacyjnych poprawić swoje umiejętności 
miękkie i lepiej poznać siebie nawzajem. 

SKN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
Tworzone przez grupę prężnie działających studentów SGH, zaintere-
sowanych tematyką zarządzania projektami. Koło działa od 2004 roku 
przy Katedrze Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie.

Misją Koła jest aktywne propagowanie innowacyjnych rozwiązań  
i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym  
środowisku akademickim oraz biznesowym. Oprócz tego SKNZP stawia  
na indywidualny rozwój członków poprzez liczne warsztaty wewnętrz-
ne, a także zachęca do praktycznego zastosowania wyniesionej wiedzy. 
Dodatkowo dla członków koła organizowane są szkolenia grupowe  
i certyfikacja z zarządzania projektami.

PROJECT MANAGEMENT DAYS - największa studencka konferencja 
o tematyce zarządzania projektami, skierowana zarówno do studen-
tów, jak i przedstawicieli biznesowych. W kwietniu 2019 odbyła się już 
XIV edycja i jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Project 
Management Days jest niepowtarzalną okazją do rozwoju umiejętności 
z zakresu zarządzania projektami. Jej przebieg i organizacja są wzorem
profesjonalizmu zarówno dla studentów, jak i kadry menadżerskiej,  
wykładającej na wszelkiego rodzaju warsztatach i prelekcjach w trakcie 
jej trwania.

PM OPEN TALKS - comiesięczne spotkania z doświadczonymi prakty-
kami z dziedziny zarządzania projektami.

THE DEAL
Ogólnopolska konferencja po-
święcona tematyce negocjacji na 
szczycie, komunikacji w bizne-
sie oraz fuzji i przejęć. W ramach 
The Deal corocznie odbywa się 
panel dyskusyjny z prezesami naj-
większych korporacji i przedsię-
biorstw w Polsce oraz warsztaty 
case studies dotyczące negocjacji 
i doradztwa strategicznego pro-
wadzone przez wyspecjalizowane 
i renomowane firmy konsultingo-
we.

GAME OF MINDS - gra sy-
mulacyjna oparta na idei role-
-play, w której uczestnicy wcho-
dzą ze sobą w interakcje, aby 
zrealizować różne cele. W po-
przednich edycjach można było 
przenieść się do czasów PRLu 
 i lat 20. XX wieku

STUDENCKI TURNIEJ 
NEGOCJACYJNY 
Jest to gólnopolski turniej  
negocjacyjny realizowany w sied-
miu miastach Polski – w Krakowie,  
Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, 
Gdańsku, Warszawie i Lublinie.  
Turniej stanowi 8 rund opartych na 
biznesowych scenariuszach stwo-
rzonych przez członków i alumnów 
Koła, a zwycięzcy reprezentują  
Polskę podczas Warsaw Negotia-
tion Round.

CELUJ W PRZYSZŁOŚĆ - pro-
jekt, który składa się z wykładów,  
warsztatów oraz szkoleń poświę-
conych tematyce ścieżki kariery,  
udanej rekrutacji, motywacji oraz 
przywództwa.
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PMDAYS PLATFORMA SZKOLENIOWA - cykl dziewięciu cotygo-
dniowych spotkań o tematyce zarządzania projektami, w praktyce 
przygotowujący do 3-dniowej konferencji Project Management Days.

PM CHALLENGE - to wyjątkowy konkurs dla ambitnych studentów 
z całej Polski. Jego głównym celem jest sprawdzenie wiedzy uczestni-
ków z zakresu dziedziny zarządzania projektami. W czasach, w których 
podejście projektowe jest coraz bardziej popularne wśród kadr zarzą-
dzających organizacjami, rozwija się naturalna potrzeba rozpowszech-
niania wiedzy poprzez praktykę. Project Management Challenge  
jest jedną z inicjatyw, która spełnia taką potrzebę.

SKN STOSUNKÓW ZE WSCHODEM 
Jedno z najdłużej działających kół naukowych w Szkole Głównej  
Handlowej, działa nieprzerwanie od 1998 roku. Celem SKNu jest 
umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębienia wiedzy na temat  
krajów Europy Wschodniej oraz Azji. Szczególnym zainteresowaniem 
obdarza się takie kwestie jak ich rozwój gospodarczy, stosunki  
polityczne z Polską i Unią Europejską oraz kultura, historia, język  
i obyczaje tego obszaru. Ważnymi tematami są również kwestie  
związane z rozwojem państw położonych na Dalekim Wschodzie.  
Oprócz paneli dyskusyjnych, wykładów i spotkań ze znanymi  
politykami,  dziennikarzami i podróżnikami SKN organizuje wyjazdy  
(w tym również na Wschód), pokazy filmowe i wyjścia pozwalające  
na poznanie specjałów wschodnich kuchni. Do najważniejszych 
projektów należą: grudniowa konferencja naukowa Kierunek: Wschód! 
oraz odbywające się w maju Dni Wschodnie. Do koła mogą aplikować 
studenci zarówno pierwszego, jak i piątego roku studiów. Aby do niego 
dołączyć nie trzeba przechodzić skomplikowanego procesu rekrutacji  
ani znać języka rosyjskiego czy chińskiego – liczy się dobry humor i chęć  
działania! 

SKN GEOGRAFII EKONOMICZNEJ I BADAŃ 
REGIONALNYCH 
Jedno z najstarszych kół naukowych naszej uczelni, działającym przy 
Katedrze Geografii Ekonomicznej. Zrzesza ono pasjonatów geografii, 
którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się nią. Członkowie Koła 
dbają zarówno o rozwój naukowy, jak i integrację zespołu. Conajmniej 
raz w tygodniu organizowane są wyjścia integracyjne, a raz lub dwa 
razy w semestrze członkowie jeżdżą na wyjazdy integracyjne. 

Największą inicjatywą Koła jest projekt Geografia - lubię to, czyli cykl 
cotygodniowych zajęć powtórzeniowych dla maturzystów, które pro-
wadzą członkowie koła. Spotkania uatrakcyjniane są nagrodami  
dla najbardziej aktywnych uczestników oraz zwycięzców cotygodnio-
wego quizu kończącego zajęcia. Inne największe projekty to wykład 
powtórzeniowy z geografii ekonomicznej GeEkon oraz GeoQuiz,  
czyli dwuetapowy konkurs quizowy, którego zwycięzcy uzyskują  
podwyższoną ocenę z przedmiotu geografia ekonomiczna.

Do innych inicjatyw należą Dni Geografa, czyli spotkania ze znanymi 
podróżnikami. Członkowie opracowują także mapy przy wykorzysta-
niu danych zebranych od studentów naszej uczelni. Spotkania otwar-
te SKN GEiBR poruszają zróżnicowane zagadnienia (np. temat smogu  
lub Korei Północnej), a także konferencje nt. innowacji w transporcie 
lub rynku lotniczego. W planach jest konferencja o tematyce związanej 
z zarządzaniem geoinformacją.

Najważniejszym elementem działalności koła są cotygodniowe spotkania, 
na które zapraszani są goście – eksperci dzielący się swoją wiedzą. 
Organizowane są też własne wykłady i warsztaty. Koło stwarza również 
okazję do zmierzenia się z publikacjami naukowymi współtworzonymi 
przy wsparciu Katedry Geografii Ekonomicznej (napisane dotychczasowo 
publikacje naukowe dotyczą roli instytucji w organizacji przestrzennej 
gospodarki). Koło wspiera również wszelkie oddolne inicjatywy,  
w tym uczestnictwo w kongresach naukowych (w tym ERSA Lyon).  
Rekrutacja do koła odbywa się dwa razy w roku akademickim i składa 
się z dwóch etapów: formularza internetowego i rozmowy. 
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SKN AKCELERACJI 
Grupa ludzi o podobnych wartościach i ideałach. Jej członkowie wierzą, 
że inwestycja w siebie, w odnalezienie swojej drogi i rozwijanie swojego 
potencjału, jest prawdopodobnie najważniejszą inwestycją, jaką jeste-
śmy w stanie poczynić.

SKN ZARZĄDZANIA W SPORCIE 
Już od 2003 roku zrzesza studentów SGH pasjonujących się sportem  
i chcących poznać go od biznesowej strony. W projektach koła studen-
tom przybliżane są takie kwestie jak organizacja wydarzeń sportowych,  
pozyskiwanie sponsorów dla klubów i sportowców czy marketing 
sportu. Poza tym celem SKN-u jest promowanie wśród studentów  
aktywnego trybu życia.

DNI BIZNESU W SPORCIE 
Cykliczna konferencja poświęcona  
takim tematom jak marketing spor-
towy, organizowanie wydarzeń 
sportowych, psychologia sportu czy 
zarządzanie klubem sportowym.  
W 2017 roku zorganizowana  
została już jej XIII edycja, w ramach  
której mury Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie odwiedziły  
takie znane osobistości ze świata 
sportu, jak Paweł Korzeniowski (były  
pływak), Krzysztof Hołowczyc (kierow-
ca rajdowy), Michał Pol (dziennikarz  
sportowy), Dariusz Szpakowski 
oraz Mateusz Borek (komentatorzy  
sportowi).

IGRZYSKA KÓŁ NAUKOWYCH
Projekt, w którym organizacje i koła 
naukowe SGH rywalizują o miano 
tego najbardziej usportowionego.

SPORT MANAGEMENT ACADEMY 
Cykl warsztatów poświęconych  
tematyce zarządzania w sporcie.

Poza tym organizowane są także takie projekty jak: E-Sport  
Conference, Warszawskie Mistrzostwa, Zostań Sędzią i Poznaj  
Mistrza.

GENIALNY MÓWCA
Cykl warsztatów skierowany  
do osób, które chcą poznać taj-
niki płynnego, perswazyjnego 
przemawiania. Podczas kilku 
spotkań uczestnicy mają okazję 
współpracować z profesjonal-
nymi coachami, aktorami i spe-
cjalistami w dziedzinie retoryki.  
Po odbytych warsztatach ma miej-
sce spotkanie finałowe, podczas 
którego każdy uczestnik będzie 
mógł zaprezentować swoje umie-
jętności przed publiką oraz zawal-
czyć o atrakcyjne nagrody.

KONFERENCJA 
COACHINGU 
Najważniejsze wydarzenie orga-
nizowanym przez SKN Akceleracji 
SGH. Składa się z wykładów pro-
wadzonych przez doświadczonych 
trenerów o międzynarodowej sła-
wie. To dzień wypełniony tematyką 
wystąpień publicznych, zdolności  
interpersonalnych, rozwoju osobi-
stego i kształtowania motywacji.  
Tematem tegorocznej Konferencji 
było: Zmiana zaczyna się w mózgu -  
- neuronauka w coachingu.

GMINA NA 5! 
Konferencja połączona z ogło-
szeniem wyników corocznych  
badań prowadzonych w Istytu-
cie Przedsiębiorstwa, poświęco-
nych zachowaniom przedsiębior-
czym gmin w zakresie obsługi 
przedsiębiorców. Konferencja ma  
na celu upowszechnienie dobrych 
praktyk samorządu terytorialnego 
w zakresie tworzenia informacji  
publicznej dla inwestorów i przed-
siębiorców z użyciem nowocze-
snych mediów.

ŻAGLE BIZNESU 
Konkurs, którego celem konkur-
su jest wyróżnienie dynamicznie 
rozwijających się i osiągających 
sukcesy gospodarcze przedsię-
biorstw, założonych i prowadzo-
nych przez studentów, dokto-
rantów lub absolwentów SGH. 
Szczególną uwagę zwraca się  
na upowszechnianie i promowa-
nie najlepszych praktyk bizneso-
wych, które będą reprezentowały 
nagrodzone organizacje.
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SKN MOTORYZACJI 
Organizacja, która zrzesza miłośników motoryzacji i poprzez liczne 
projekty pozwala poznać branżę z bliska. W tym Kole rozwiniesz swoje  
zainteresowania i zyskasz szansę dzielić się pasją z innymi. Członkowie 
wspólnie uczestniczą w motoryzacyjnych wydarzeniach, targach oraz 
szkoleniach z techniki jazdy, a nawet testują samochody. Motoryzacja 
to nie tylko ich hobby, ale też ogromny rynek, który analizują i starają 
się powiększać swoją wiedzę.

Sztandarowym projektem SKN Motoryzacji jest Sukces w motoryzacji 
– cykl spotkań z osobami odnoszącymi sukcesy w branży. Koło gości-
ło już m.in. znakomitych kierowców rajdowych (Kajetan Kajetanowicz,  
Sobiesław Zasada), najsłynniejszych dziennikarzy (Adam Kornacki,  
Patryk Mikiciuk), a także biznesmenów i menadżerów (prezesi Maz-
da Motor Europe, importer Ferrari, Brand Manager Mercedes-AMG).  
Przybliżając tego typu postaci, pokazywane są ścieżki ich kariery,  
co może zainspirować przyszłych członków do podobnych sukcesów, 
zgodnych z ich pasją!

Jeszcze więcej wiedzy możesz zdobyć uczestnicząc w panelach dysku-
syjnych z udziałem ekspertów. Tytuły wydarzeń takie jak Elektromobil-
ność – czy jesteśmy gotowi? oraz Leasing vs. CarSharing – co przynie-
sie przyszłość? pokazują, że poruszane są najbardziej aktualne tematy 
branży.

Ważną częścią SKNu Motoryzacji jest dział dziennikarski. Relacjo-
nowane są tam najważniejsze wydarzenia, premiery są opisywane,  
a samochody - testowane. Efekty publikowane są na naszej stronie  
internetowej i profilach social media. Innymi projektami SKN Motoryzacji  
są SGH Moto Show – wystawa aut przed Budynkiem Głównym SGH oraz 
Dzień Bezpiecznej Jazdy. Członkowie Koła współtworzą również Team 
Proton Dynamic, który buduje pierwszy w Polsce elektryczny bolid,  
przeznaczony do zawodów Formuły Student.

SKN BADAŃ NAD KONKURENCYJNOŚCIĄ 
Unikalne nie tylko na naszej uczelni, ale także w skali Polski miejsce  
do wymiany poglądów dla ponadprzeciętnych jednostek ze środowi-
ska akademickiego. Już od kilkunastu lat jego misją jest zapewnianie 
przestrzeni do wysokiej jakości dyskusji i dialogu, co członkowie starają 
się realizować we wszystkich trzech głównych obszarach działalności 
Koła.

Po pierwsze – debaty, zarówno w gronie członków SKNu, jak i na are-
nie międzyuczelnianej. Drużyny SKNBnK reprezentują SGH na turnie-
jach takich jak ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa Polski Debat  
Oksfordzkich, w których zdobyli II miejsce w 2017 r. i III w roku bieżą-
cym. Poza tym od 10 lat Koło organizuje Turniej Debat Oksfordzkich, 
który umożliwia stanięcie w szranki najwybitniejszym warszawskim 
drużynom. Po drugie, na regularnie organizowanych spotkaniach  
z nietuzinkowymi postaciami ze świata nauki, polityki, biznesu  
i mediów będziecie mieli okazję poznać ich pracę z nieznanej publicz-
nie perspektywy. Jest to niepowtarzalna okazja do osobistej wymiany 
zdań ze specjalistami w swoich dziedzinach. Po trzecie, na seminariach 
prowadzonych przez alumnów i członków koła, omawiane są bieżące 
tematy gospodarcze i społeczne.

Pozostała działalność Koła skupia się m.in. na tworzeniu publikacji  
takich jak Przewodnik po moralnym kapitalizmie czy też najnow-
sza książka o debatach, której wydanie zaplanowano na obecny rok.  
Prowadzone są również liczne szkolenia dla młodzieży w wieku  
licealnym, we współpracy z wieloma organizacjami, takimi jak  
Fundacja Wileńszczyzna. Członkowie koła mogą także realizować swoje  
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SKN EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA 
Dynamicznie rozwijające się koło, które powstało w 2011 r. przy Katedrze 
Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Działalność Koła skupia 
się wokół anglosaskiego nurtu Law & Economics, który jest metodą 
badania prawa przy użyciu narzędzi ekonomicznych. Krótko mówiąc, 
członkowie zajmują się badaniem efektywności regulacji prawnych.

EKONOMICZNY TURNIEJ ANALIZY PRAWA - flagowy projekt SKN 
EAP będący połączeniem zagadnień prawnych i ekonomicznych wraz 
z bieżącymi wydarzeniami międzynarodowymi. Co roku finał konkur-
su organizowany jest w Sejmie RP, a zwycięzcy turnieju mają szansę 
odbyć praktyki w renomowanych kancelariach prawnych. Do kapitu-
ły ETAPu należą uznani eksperci prawa międzynarodowego oraz nauk 
ekonomicznych.

SZKOŁA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA - cieszący się 
ogromnym zainteresowaniem wśród studentów z  całej Polski dwu-
dniowy cykl wykładów, paneli dyskusyjnych oraz case studies  
z zakresu Law & Economics. Głównym celem projektu jest umożliwie-
nie studentom, absolwentom oraz doktorantom z  polskich uczelni  
zapoznania się z  teorią tej dziedziny nauki oraz pokazania im jakie 
ogromne ma ona przełożenie na praktykę.

SPOTKANIA Z EKONOMICZNĄ ANALIZĄ PRAWA - doraźne 
spotkania (wykłady i warsztaty), często organizowane ad hoc z inicjatywy 
członków koła. Zajmują się przede wszystkim bieżącą tematyką  
z zakresu polskich regulacji lub popularnymi tematami, m.in. wpływem 
reformy szkolnictwa na gospodarkę czy wpływem regulacji polskich  
na rynek napojów alkoholowych. 

talenty w wewnętrznej sekcji naukowo-redakcyjnej, która swoimi  
tekstami wspiera nie tylko ich własny Obserwator BnK, ale także  
Obserwator SGH.

Słynne już wtorkowe spotkania są pozycją obowiązkową dla wszystkich 
studentów o otwartym umyśle i równym członkom SKNu zamiłowaniu 
do nauki.

SKN SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Zrzesza prawie 150 studentów SGH i innych uczelni, kształcących  
się głównie w dyscyplinach na styku prawa, ekonomii i polityki  
oraz nastawionych na rozwój w zakresie polityki międzynarodowej,  
stosunków gospodarczych, dyplomacji i  organizacji międzynarodo-
wych. Wśród członków Koła są aktywiści społeczni, przyszli analitycy,  
dyplomaci, politycy, stratedzy czy biznesmeni, nastawieni  
na  działalność dla dobra społeczeństwa w duchu pluralizmu  
i otwartości. Od tego roku Koło oficjalnie działa zarówno w Szkole  
Głównej Handlowej, jak i przy Uniwersytecie Warszawskim. 

Skupiając ponad 150 aktywnych członków i absolwentów Koła oraz 
społeczność ponad tysiąca osób uczestniczących w jego inicjatywach,  
tworzona jest przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia  
wiedzy i sieci kontaktów, a także wzajemnej integracji. Wielu spośród  
alumnów oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia  
w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Euro-
pejskiej, a także w ministerstwach, placówkach dyplomatycznych,  
fundacjach czy światowych korporacjach.

Jak prawie każde koło naukowe w SGH, SKN Spraw Zagranicznych  
także organizuje także wiele ciekawych projektów. Z najważniejszych 
regularnych inicjatyw można wymienić: Academic Polish Model  
United Nations, Akcję Dyplomację, Human Rights Week, Piknik  
Międzynarodowy SGH czy też Polsko-Niemieckie Forum 
Akademickie. Oprócz tego funkcjonują projekty całoroczne (Światowe  
Poniedziałki, Redakcja SZ), których działalność przejawia się  
m.in. w organizacji wykładów i panelów dyskusyjnych z ekspertami  
oraz tworzeniem artykułów i publikowaniem ich na łamach  
Obserwatora SGH.
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SKN FINANSÓW I MAKROEKONOMII 
Skupia osoby zainteresowane tematyką ekonomiczną, które chcą –  
– jak głosi motto Koła - Aby Polska była mądrym i dobrym krajem.  
Z tego powodu projekty SKN FM mają przede wszystkim charakter  
naukowo - edukacyjny – członkowie chcą rozwijać swoją wiedzę  
w zakresie ekonomii i finansów, dzieląc się nią ze społecznością  
akademicką SGH i polskim społeczeństwem. 

Organizują jedną z największych konferencji makroekonomicznych 
w Polsce - Kongres Makroekonomiczny, którego gościem w 2018 r. 
był m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki. W przeszłości partne-
rami  wydarzenia byli m.in. Goldman Sachs, McKinsey & Co czy PwC.  
Co miesiąc członkowie zbiera ą się na posiedzeniach Gabinetu Cieni 
Rady Polityki Pieniężnej, aby dyskutowaćnad sytuacją gospodarczą 
Polski w szczególności pod kątem polityki monetarnej. Gabinet Koła 
był cytowany m.in. przez Bankier.pl i Puls Biznesu. Wydawany jest 
również miesięcznik - Monitoring Makroekonomiczny - w którym 
opisywane są najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne z Polski  
i ze świata oraz przybliżana jest czytelnikom historia i teoria ekono-
mii. Członkowie Koła prognozują dane gospodarcze Polski, wykorzy-
stując modele ekonometryczne i regularnie zajm ją pierwsze miejsce  
w konkursie na najlepszych analityków makroekonomicznych Rzecz-
pospolitej w kategorii zespołów studenckich. Co miesiąc organizowane  
są spotkania z cyklu Reforma dla Polski podczas których odbywają się 
dyskusje z zaproszonym gościem (zazwyczaj spoza świata ekonomii) 
nad kształtem Polski w przyszłości. SKN FM organizuje także Wielkie  
Powtórki Ekonomiczne w SGH. Ich drużyna debat oksfordzkich  
rokrocznie melduje się w finałach najważniejszych warszawskich  
i ogólnopolskich turniejów. Absolwenci często kontynuują pracę nauko-
wą na najlepszych uniwersytetach na Zachodzie (LSE, Oxford, Harvard) 
i znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach oraz 
światowych i polskich instytucjach (MFW, Bank Światowy, EBC, NBP,  
ministerstwa, PAP).

SKN BADAŃ NAD KONKURENCYJNOŚCIĄ 
Unikalne nie tylko na naszej uczelni, ale także w skali Polski miejsce  
do wymiany poglądów dla ponadprzeciętnych jednostek ze środowi-
ska akademickiego. Już od kilkunastu lat jego misją jest zapewnianie 
przestrzeni do wysokiej jakości dyskusji i dialogu, co członkowie starają 
się realizować we wszystkich trzech głównych obszarach działalności 
Koła.

Po pierwsze – debaty, zarówno w gronie członków SKNu, jak i na are-
nie międzyuczelnianej. Drużyny SKNBnK reprezentują SGH na turnie-
jach takich jak ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa Polski Debat  
Oksfordzkich, w których zdobyli II miejsce w 2017 r. i III w roku bieżą-
cym. Poza tym od 10 lat Koło organizuje Turniej Debat Oksfordzkich, 
który umożliwia stanięcie w szranki najwybitniejszym warszawskim 
drużynom. Po drugie, na regularnie organizowanych spotkaniach  
z nietuzinkowymi postaciami ze świata nauki, polityki, biznesu  
i mediów będziecie mieli okazję poznać ich pracę z nieznanej publicz-
nie perspektywy. Jest to niepowtarzalna okazja do osobistej wymiany 
zdań ze specjalistami w swoich dziedzinach. Po trzecie, na seminariach 
prowadzonych przez alumnów i członków koła, omawiane są bieżące 
tematy gospodarcze i społeczne.

Pozostała działalność Koła skupia się m.in. na tworzeniu publikacji  
takich jak Przewodnik po moralnym kapitalizmie czy też najnow-
sza książka o debatach, której wydanie zaplanowano na obecny rok.  
Prowadzone są również liczne szkolenia dla młodzieży w wieku  
licealnym, we współpracy z wieloma organizacjami, takimi jak  
Fundacja Wileńszczyzna. Członkowie koła mogą także realizować swoje  
talenty w wewnętrznej sekcji naukowo-redakcyjnej, która swoimi  
tekstami wspiera nie tylko ich własny Obserwator BnK, ale także  
Obserwator SGH.

Słynne już wtorkowe spotkania są pozycją obowiązkową dla wszystkich 
studentów o otwartym umyśle i równym członkom SKNu zamiłowaniu 
do nauki. 
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Stancja, czyli mieszkanie przy rodzinie, w przeciwieństwie do wy-
najmu mieszkania, nie obciąża tak bardzo portfela ani nie zmusza 
do przebywania w tłumie obcych ludzi, jak w przypadku akademika.  
Ceny stancji zaczynają się od 350 zł, co w warunkach warszawskich  
oznacza - tanio. Pamiętaj jednak, że niższa cena zazwyczaj oznacza  
gorszy standard. Często są w nią wliczone wydatki na media jak woda, 
prąd i gaz. Za każdym razem ustal te kwestie przed podpisaniem  
umowy najmu.

W mieszkaniu na stancji dużo zależy od Twoich współlokatorów,  
którzy mogą być zarówno osobami starszymi, jak i rodzinami z mały-
mi dziećmi. Pamiętaj, że jeśli decydujesz się na mieszkanie z właści-
cielem to on ustala reguły gry, dlatego nie będziesz mógł organizować  
imprez, zakłócać ciszy nocnej, wracać do domu późno, czy zapraszać 
znajomych na noc.

stancjastancjawynajem mieszkaniawynajem mieszkania
Najpopularniejszą opcją wśród studentów jest wynajem prywatnego 
mieszkania lub kawalerki. Jest to najbardziej komfortowe, ale rów-
nież najdroższe rozwiązanie. Ceny kawalerek zaczynają się od 1500 zł.  
Osoby, które nie chcą jednak mieszkać same, zawsze mogą wynająć  
większe mieszkania ze znajomymi lub osobny pokój. Ceny miesz-
kań dwupokojowych w dobrym standardzie zaczynają się  
od 1800 zł, jednak najbardziej wytrwali gracze mogą znaleźć  
lokum w bardziej korzystnej cenie. Wszystko zależy od refleksu 
i odpowiednio wczesnego rozpoczęcia poszukiwań. W Interne-
cie codziennie pojawiają się setki nowych ofert i często można zna-
leźć wśród nich dobre okazje. Cena mieszkania zależy głównie  
od jego metrażu i lokalizacji, ale również od umeblowania i standardu.  
Tutaj warto podkreślić, że mieszkając blisko metra, jesteście w stanie  
dotrzeć wszędzie (a szczególnie na Uczelnię) szybko i sprawnie o każdej 
porze dnia i nocy.

Dlaczego własne mieszkanie jest najpopularniejszą opcją 
wśród studentów? 

Oznacza prawie nieograniczoną wolność. Wynajęte mieszkanie  
ma jednak swoje minusy, o których należy pamiętać. Musisz brać  
odpowiedzialność za wszystko co robisz - jeśli urządzisz głośną imprezę  
w czasie ciszy nocnej, może Cię odwiedzić policja. Wyprasowane ubra-
nia, pozmywane naczynia i pościelone łóżko? Sam musisz o to zadbać. 
W takim mieszkaniu uczysz się odpowiedzialności oraz dorosłego życia.

Zwróć uwagę na standard mieszkania oraz jego wyposażenie,  
ponieważ często w tej samej cenie oferowane są lokale pod tym wzglę-
dem bardzo zróżnicowane. Innymi słowy, jeśli dokładniej przyjrzymy się  
i zorientujemy na rynku, możemy znaleźć lokum dobrze wyposażo-
ne, wyremontowane, w cenie porównywalnej lub nieznacznie wyższej 
niż te, które nie oferują nic oprócz ścian. Przed wprowadzeniem się 
do mieszkania powinieneś spisać umowę wynajmu lokalu i dokład-
nie zapoznać się z jej treścią. Lepiej przed jej podpisaniem spotkać się  
z właścicielem i zobaczyć mieszkanie osobiście.
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Za mało czasu na zrobienie rano śniadania czy pysznego lunchu  
w pudełku, lodówka świecąca pustkami, a może po prostu chwilowe 
lenistwo i brak ochoty na stanie przy garach? 

Jeżeli jako studenci SGH poczujecie głód i zapragniecie zjeść coś  
na mieście w rozsądnej cenie oraz oczywiście w okolicach naszej 
Uczelni - koniecznie zapoznajcie się ze stworzoną przez nas listą lokali.  
Została ona przygotowana przez Waszych starszych kolegów,  
którzy z niejednego pieca chleb jedli i wiedzą co dobre dla każdego 
studenta.

Jeżeli zależy Wam na czasie i nie macie ochoty opuszczać gmachu 
Uczelni, świetnym rozwiązaniem jest przekąszenie czegoś w budynku 
G, gdzie znajdują się bistra: Jajko oraz Fair Play. Oba lokale serwują 
zarówno śniadania z kawą albo herbatą w cenie, a także obiady. W ich 
ofercie znajdują się również kanapki, jogurty oraz ciasta. W budynku A 
znajdziecie bistro Wars, a w budynku C czeka na Was Break Café.

Jeżeli po zajęciach w budynku G najdzie was ochota na smaki rodem 
z dalekiego wschodu, naturalnym wyborem jest Toto Pho przy ulicy 
Batorego. Przez wielu jest to bar odwiedzany kilka razy w tygodniu  
ze względu na niskie ceny, duże porcje i po prostu smaczne jedzenie.

gastronomiagastronomia
Domy studenckie to wygodny sposób na niedrogie życie podczas stu-
diów. Dla niektórych jest to wręcz obowiązkowy element przygody  
na studiach – o odbywających się tam imprezach krążą legendy.  
Do mieszkania w akademiku trzeba się przygotować. W końcu domy 
studenckie to ograniczona prywatność, nieustające kompromisy  
(czasem też ich brak), a często także hałas i imprezy – dla wielu esencja 
studenckiego życia. Trudno tu o idealne warunki do nauki, a niemal  
na każdym kroku konieczne będzie dopasowanie się do innych  
mieszkańców.

Minusy nie powinny Cię jednak odstraszać. Jeśli łatwo dogadujesz się 
z innymi ludźmi, mieszkanie w akademiku potrafi mieć bardzo wie-
le zalet – jest to miejsce, w którym rodzą się przyjaźnie na całe życie.  
Szybko przestaniesz czuć się obco w nowym otoczeniu i złapiesz uczel-
niany rytm. Dom studencki to kopalnia nowych znajomości, a także  
łatwy dostęp do notatek i najważniejszych ploteczek. Wspominali-
śmy już o imprezach? Sabinki są częstym miejscem organizowania  
turniejów flanek.

Życie w akademiku to przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla osób 
o ograniczonych możliwościach finansowych. Cena za miejsce w domu 
studenckim jest znacznie niższa niż koszty najmu mieszkania.

Szkoła Główna Handlowa dysponuje dwoma Domami Studenta:

Dom Studenta nr 1 Sabinki z 592 miejscami dla studentów i dok-
torantów oraz 10 miejsc w 5 pokojach gościnnych do dyspozycji 
wszystkich osób zainteresowanych

Dom Studenta nr 3 Grosik ma do dyspozycji 117 miejsc dla stu-
dentów i doktorantów, w tym miejsca w 2 pokojach małżeńskich

Aby złożyć wniosek o akademik, należy zalogować się do centralnej 
wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH, a następnie 
wydrukować wniosek i złożyć go w formie papierowej (w odpowiednim 
terminie) w Sekcji Pomocy Materialnej.

akademikakademik
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Wymieniając lokale gastronomiczne odwiedzane przez studentów 
SGH nie można zapomnieć o prawdziwej legendzie. Bar Thien-Ly, 
znany również jako Indyk-Masło-Czosnek jeszcze do niedawna gastro-
nomiczny król ulicy Batorego, obecnie znajduje się na ulicy Madaliń-
skiego, między budynkami C i W. Zjecie tutaj wszelkie dania z kuchni 
wietnamskiej, poczujecie smak orientu, a jednocześnie nie uszczuplicie 
swojego budżetu za mocno, ponieważ ceny kształtują się w tym barze 
od 13 do 20 zł za dania obiadowe.

Trzecim miejscem serwującym dania w dalekowschodnim klimacie 
jest VieTaste na alei Niepodległości 150, po drodze z budynku G do C. 
Śpieszących się na zajęcia studentów malutka, klimatyczna knajpka 
nęci zapachem swoich dań i kanapek, które zdecydowanie są warte 
spróbowania. 

Natomiast jeżeli szukacie miejsca na śniadanie najlepszym 
rozwiązaniem jest Galeria Wypieków Lubaszka, którą znajdziecie 
na ulicy Rakowieckiej. Sądzimy, że jeszcze nikt nie zawiódł się  
na ich świeżym pieczywie, drożdżówkach czy ciepłej pizzy.  
Dodatkowo posiada w swojej ofercie także zestawy śniadaniowe  
oraz naleśniki z różnorodnymi nadzieniami zarówno na słodko,  
jak i słono. Ceny dobre na każdą kieszeń. 

A może jesteście wielbicielami kuchni włoskiej? Jeżeli tak, to koniecznie 
spróbujcie makaronu z Makaroni, które znajduje się na trasie między 
budynkami C i G. Szybko, tanio i smacznie. To właśnie te kryteria 
spełnia malutki lokal specjalizujący się w daniach na wynos ze względu  
na bardzo małą liczbę stolików w środku. Nie raz i nie dwa zobaczycie 
na naszej Uczelni studenta dzierżącego pudełko z parującą pastą  
z Makaroni, a po spróbowaniu ich dań będziecie już wiedzieli dlaczego.

Są takie dni, kiedy wiecie, że dzisiejszy obiad musi zawierać odpowiednią 
ilość kalorii i mięsa. Jeżeli poczujecie taką właśnie potrzebę –  
– zapraszamy do lokali kuchni tureckiej mieszczących się w pobliżu  
gmachu głównego: Kebabu Dubaj na Rakowieckiej oraz Kebabu El 
Karnak na alei Niepodległości.

W momencie, gdy poczujecie chęć, aby choć trochę oddalić się  
od Szkoły Głównej Handlowej, polecamy Cuda na kiju, które znajdują 
się na Nowym Świecie (dwie stacje metra od Pola Mokotowskiego). 
Lokal ten specjalizuje się w świeżej pizzy, którą można zjeść w cenie 
18 zł w ofercie lunchowej od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16. 

A dla studentów, którzy w swojej diecie zrezygnowali z mięsa dobrą 
opcją na lunch może okazać się restauracja Falafel Full zlokalizowana 
tuż przy budynku C. Jest to restauracja wyłącznie wegetariańska, 
więc możecie mieć pewność, że Wasze bezmięsne posiłki zostaną 
dobrze przygotowane. Ogromnym plusem lokalu jest także przemiły 
sprzedający, który w zimniejsze dni częstuje swoich klientów gorącą 
herbatą.
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Calypso Europlex (ul. Puławska 17) 
Klub Calypso Europlex oddalony jest od budynku głównego 15 minut 
piechotą, a 5 minut komunikacją miejską. Duża przestrzeń pozwala 
na różnorodny grafik zajęć, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – 
– od aeroboxingu i power bike’a po jogę i pilates. Pozytywna energia 
obsługi już od wejścia zmobilizuje Was do efektywnego treningu,  
a liczni trenerzy obecni na sali zadbają o jego jakość. Dodatkowo,  
sieć Calypso akceptuje kartę BeActive, więc nie musicie kupować 
karnetu klubowego. 

Boisko przy budynku W (ul. Kazimierzowska 58) 
Na orliku tradycyjnie znajdziecie boisko piłkarskie ze sztucznej  
trawy oraz siatkarskie i koszykarskie z tartanu. Obiekt jest oświetlony,  
ogrodzony i wyposażony w dwie szatnie, a także w łazienkę z prysznica-
mi. Możecie również zaplanować tu sportowy wieczór, bo boiska czynne 
są nawet do 22.00. Rezerwacja jest możliwa od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Boisko przy Sabinkach (Al. Niepodległości 147) 
Boisko znajduje się na tyłach Domu Studenta “Sabinki” i służy głównie 
do koszykówki (albo flanek). To także arena, odbywającego corocznie 
w maju Wielkiego Turnieju Sportowego, któremu zawsze towarzyszą 
wyjątkowe emocje. Jeśli chcecie tam wejść nie będąc mieszkańcem 
akademika, musicie jedynie zostawić swoją legitymację studencką  
na portierni obiektu. Swoje rozgrywki możecie prowadzić aż do 22,  
po tej godzinie za przebywanie na boisku może zostać naliczona opłata.

obiekty sportoweobiekty sportowe
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klubykluby
TEATRO CUBANO WARSAW  
Karaiby w środku Warszawy - tak właśnie można zdefiniować  
to niesamowite miejsce, bo przy ul. Fredry 6 znajdziecie klub,  
który wystrojem i klimatem przywołuje marzenia o wakacjach  
na tropikalnej wyspie.

KLUB PARK  
Studencki klub nieopodal Wielkiej Różowej, w którym co piątek gości 
niejeden SGHowicz. Melanż trwa tu cały tydzień, organizowane są różne 
imprezy tematyczne, można także natrafić na transmisje meczów. 

SKETCH NITE  
Minimalistyczny wystrój, klimatyczne oświetlenie i ogromny parkiet, 
na którym spędzicie godziny, bawiąc się przy energetyzującej muzyce. 
Jeden z wielu klubów przy ul. Mazowieckiej, zdecydowanie warty 
odwiedzenia. 

MIŁOŚĆ   
Klubokawiarnia z niepowtarzalnym klimatem, mieszcząca się  
w przedwojennej kamienicy przy ul. Kredytowej 9. Miejsce to cechuje 
nie tylko wspaniały wystrój, ale także funkcjonalność w zależności  
od pory dnia. Znajdziecie tu książki, płyty winylowe, a w lecie także 
ogródek z kinem plenerowym. 
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ISKRA POLE MOKOTOWSKIE 
Podziemny klub wraz z ogromną 
plenerową przestrzenią z base-
nem, zlokalizowany przy ul. Wa-
welskiej 5. W upalne letnie wie-
czory to miejsce tętni życiem,  
zaś za dnia możecie się tu zre-
laksować nad brzegiem basenu.  
Klub Iskra to także dobre miejsce 
by raz na miesiąc porzucić korpora-
cyjny dress code i pójść na Wixapol  
w dresie. 

NIEBO I PIEKŁO NAD NIEBEM 
Dwie ciekawe miejscówki, zloka-
lizowane przy ul. Nowy Świat 21 –  
– jedna nad drugą. W NIEBIE  
spędzicie miło czas, podziwia-
jąc grzeczny, aczkolwiek nietu-
zinkowy wystrój, zaś Piekło skusi 
Was uwodzicielskim klimatem,  
bo ujrzycie tu złote, istnie piekiel-
ne dekoracje, jak i skosztujecie  
ognistych trunków. 

slowniczek\\\
-

SMOLNA
W przedwojennej kamienicy  
na ulicy Smolnej 38 mieści się 
prawdziwa Mekka warszawskich  
i polskich entuzjastów muzyki 
elektronicznej. Brzmienia przy 
których można bawić się na Smol-
nej w weekendy klub określa jako 
ambitną muzykę elektroniczną –  
– m.in. house, tech house, deep 
house i techno, a także muzyka 
alternatywna i eksperymentalna. 
W klubie o niesamowitym wystro-
ju co tydzień grają czołowi przed-
stawiciele polskiej i zagranicznej 
sceny klubowej, a co jakiś czas  
pojawiają się tam gwiazdy  
największego formatu jak na przy-
kład Amelie Lens i Boris Brejcha. 

OPERA CLUB 
Przy Placu Teatralnym 1 w pod-
ziemiach Opery Narodowej 
znajdziecie klub, inspirowany 
kulturą Dalekiego Wschodu. Zaba-
wicie się tu głównie w weekendy,  
przy muzyce klubowej najlepszych 
warszawskich DJów lub niekie-
dy także przy tworzonej na żywo  
muzyce instrumentalnej.
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A – budynek SGH na prawo od budynku G, połączony z nim łącznikiem.
Akademik – budynek mieszkalny przeznaczony dla studentów. SGH posiada 
dwa domy studenckie nazwane Sabinki i Grosik. 
Accenture – jedno z największych na świecie przedsiębiorstw konsultin-
gowych i outsourcingowych. Świadczy rozwiązania w obszarach Strategy,  
Consulting, Digital, Technology i Operations. Wspiera także transformacje  
biznesowe i technologiczne swoich klientów. 
ASAP – as soon as possible – jeżeli postanowicie działać w organizacji czy po-
magać przy projekcie, nieraz usłyszycie ten zwrot od swojego koordynatora.
Antresola – miejsce w budynku głównym, w którym znajdziecie Dział  
Obsługi Studentów (DOS), Biuro Samorządu Studentów i kilka kanciap innych  
organizacji.

Biblioteka – budynek na lewo od budynku G, wypożyczycie tam Wasze  
ulubione podręczniki i spędzicie kilka nocy podczas sesji, po nieudolnych 
 próbach nauki w domu.
Bilateralka – umowa bilateralna czyli możliwość pojechania na wymianę  
do najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie. Zwalnia z opłaty za czesne, 
jednak koszty utrzymania trzeba pokryć już z własnej kieszeni.
Bluza SGH – jedyne odzienie będące alternatywą garnituru. Do kupienia  
w sklepie w budynku G.
Bal SGH – elegancka impreza odbywająca się w PKiN po sesji zimowej,  
na którą bilety wyprzedają się jak ciepłe bułeczki.

C – najnowocześniejszy i najnowszy budynek SGH, znajdujący się na skrzyżo-
waniu al. Niepodległości z ul. Madalińskiego. Miejsce, do którego idąc na zaję-
cia zaczyna się doceniać dobrą pogodę. Jak głosi legenda wybudowany został  
za warunki ze statystyki i niemieckiego.
Cebula – darmowe fanty rozdawane przez firmy i organizacje, zaopatrzysz się  
w nią na Auli Spadochronowej.
CNJO – Centrum Nauki Języków Obcych - znajdująca się na II piętrze budyn-
ku G jednostka odpowiedzialna za koordynowanie nauki języków na SGH.  
Posiada świetnie wyposażoną bibliotekę a także służy pomocą jeśli wystąpią 
najmniejsze problemy związane z Twoimi lektoratami.
CP – corporate partnerships – z taką działką spotkacie się przy okazji dzia-
łalności projektowej. Wykonując kilka telefonów i przedstawiając ofertę być 
może pozyskacie cennych partnerów chętnych do współpracy przy waszym  
projekcie.
Ćwiczenia – zajęcia w mniejszych grupach, na których obecność jest w więk-
szości obowiązkowa i sprawdzana.

Deadline (ddl) – korpotermin określający datę wykonania jakiegoś zadania,  
najczęściej informuje studenta, że w danym dniu już naprawdę ma nóż  
na gardle i musi się wziąć do pracy. 
Deklaracja – wypełniacie ją wybierając wykładowców na kolejny semestr.  
Składa się z kilku etapów - dla studentów rozpoczynających naukę pierw-
szy etap wyborów rozpoczyna się już 2 września. Znaczenie będą miały tutaj  
punkty rekrutacyjne bądź średnia ocen. 
Dziekanat – miejsce, w którym załatwia się wszystkie formalności i w którym 
urząd piastują dziekani. Wystarczy, że pobierzesz do niego numerek i pocze-
kasz w nie krótkiej nieraz kolejce.
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DSL – Dziekanat Studium Licencjackiego
DSM – Dziekanat Studium Magisterskiego

ECTS – system punktowy służący do oceniania osiągnięć studentów w nauce. 
Każdy przedmiot ma przypisaną ich konkretną ilość, czyli wagę. Dane te może-
cie sprawdzić w Planie Studiów.
Egzamin – najbardziej lubiana przez wykładowców forma zaliczenia przedmio-
tu. Prawdopodobnie przyjdzie Ci zarwać przed jakimś noc lub dwie.
Erasmus+ – możliwość wyjechania na wymianę do krajów uczestniczących 
w programie. Program gwarantuje opłacenie zakwaterowania oraz pokrycie 
kosztów kształcenia.
EY – Ernst & Young, międzynarodowa korporacja świadcząca usługi audytorskie 
i doradcze. Jedna z firm należących do tzw. wielkiej czwórki. Pomaga przedsię-
biorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. 
Zatrudnia ponad 260 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie.

FIR – Finanse i Rachunkowość. Jeden z możliwych do wyboru kierunków  
obejmujący szeroką wiedzę z zakresu finansów, prawdopodobnie najczęściej 
wybierany przez studentów.
Fakap – szeroko używany korpo termin, również w murach SGH. Sytuacja  
zagrożenia, najczęściej tuż przed deadlinem, którą trzeba opanować na asapie.
Forum Polsko-Niemieckie – Forum Akademickie w ramach którego studenci 
SGH mają możliwość realizować przedmioty w języku niemieckim. Uczestnicy 
mogą przystąpić do specjalności międzykierunkowej czy skorzystać z wyjazdu 
na kurs językowy. 

G – budynek główny SGH szczycący się charakterystyczną, różową elewacją  
i piramidą na dachu. Znajduje się przy stacji metra Pole Mokotowskie.
Godziny rektorskie – bardzo wyczekiwany przez studentów, ogłaszany 
przez rektora czas wolny od zajęć, najczęściej przed świętami lub w trakcie  
uroczystości. Dowiesz się o nich z facebook’a Samorządu Studentów lub maila  
wysłanego przez Rektora.

Hades – znajdująca się w podziemiach budynku G jadłodajnia, idealne miejsce 
na kawę między zajęciami. Od niedawna nazwa Hadesu zmieniła się na Ferplay.

Inauguracja – uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego.
Indeks – niegdyś książeczka w której zbierało się od wykładowców potwier-
dzenia zaliczenia przedmiotów.. To gatunek wymarły, teraz oceny znajdziemy  
w Wirtualnym Dziekanacie.

Jajko – dawniej kantyna profesorska, dziś – dostępna dla wszystkich, popularna 
na uczelni kawiarnia z bistro i godna konkurencja żywieniowa dla Hadesu.
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Juwenalia - jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu studenta SGH, 
podczas którego dozwolone jest spożywanie alkoholu niskoprocentowego  
na terenie uczelni. Odbywają się w połowie maja, zaraz po Święcie SGH.

Kolegium – jednostka organizacyjna uczelni. Odpowiednik wydziałów w SGH.
Komis – egzamin komisyjny. Akt desperacji, podejmowany gdy studencki  
budżet nie wystarczy na warunek.
Kolokwium/kolos – Studencki odpowiednik sprawdzianu. Istnieje prawdopo-
dobnie po to, żeby studenci między sesjami nie zapominali o tym, że czasem 
trzeba się uczyć.
Korpo – miejsce, którego wiele osób boi się jak ognia, ale prawda jest taka,  
że po SGH większość osób właśnie tam trafia.
Koźmin – uczelnia-konkurencja dla SGH. Warto tutaj zaznaczyć, że syn założy-
ciela Akademii Leona Koźmińskiego studiował na SGH.
Kwadrans akademicki – pierwsze 15 minut zajęć. Za spóźnienie w kwadransie 
akademickim teoretycznie nie mogą Was wyrzucić. Teoretycznie.
Klub Park – oficjalna imprezownia SGH. Jest jak dobry kumpel, możesz  
nie wejść do żadnego klubu w Warszawie, ale Park będzie stał otworem przed 
każdym o niemal każdej porze.

Legitymacja studencka – święty dokument każdego studenta, ważniejszy  
od aktu urodzenia czy paszportu. Pozwala na otrzymanie zniżek w różnych, 
przyjaznych studentom miejscach, takich jak kina, kluby, teatry czy jadłodajnie. 
Nie zapomnij podbić jej przed rozpoczęciem nowego semestru.
Lektoraty – zajęcia z języków obcych. Obecność obowiązkowa.
Licencjat – praca dyplomowa, którą należy napisać i obronić jeśli chcemy 
ukończyć studia pierwszego stopnia i otrzymać dyplom.

MIESI – Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Jeden  
z nowszych, lecz nie mniej renomowanych kierunków na naszej uczelni,  
zaprojektowany dla lubujących się w statystyce, ekonometrii czy informatyce  
gospodarczej.
Magiel – popularny magazyn na SGH i UW, Niezależny Miesięcznik Studentów.
MBA – Master of Business Administration - rodzaj studiów podyplomowych.
Mordor - centrum warszawskich korporacji znajdujące się koło ul. Domaniew-
skiej.
MSG – międzynarodowe stosunki gospodarcze. Jeden z kierunków na SGH  
bazujący mocno na ekonomii międzynarodowej. 

Nauka – przeciwieństwo „studiowania”. Coś, co najpewniej spotka Cię dopiero 
w dniu przed pierwszym kolosem z matematyki. 
Niezbędnik – portal, na którym wykładowcy i ćwiczeniowcy umieszczają mate-
riały związane z prowadzonymi zajęciami.

Ogrody rektorskie – to tam przyjdziesz za rok na Juwenalia SGH. Gdy jest  
ciepło, będziesz spotykał się tam ze znajomymi w przerwach między zajęciami. 
Ewentualnie przechodząc z budynku G do biblioteki.
Obrona – po napisaniu pracy dyplomowej musisz udowodnić, że nie napisała 
jej za ciebie mama.
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Organizacje studenckie – jak tylko przekroczysz próg SGH, zaczną walczyć  
o twoją duszę. Dla wielu najjaśniejszy aspekt naszej uczelni.
Otrzęsiny – pierwsza oficjalna impreza studencka. Co nie znaczy, że wcześniej 
nie ma nieoficjalnych.

Pole Mokotowskie – znajdujące się tuż przy uczelni idealne miejsce na relaks, 
spacer, spotkanie ze znajomymi czy integrację.
Praktyki – prędzej czy później będziesz chciał sprawdzić, czy resztę życia  
faktycznie chcesz spędzić w biurze, czy może wolisz uciec w Bieszczady.
Projekt – inicjatywa studencka przy której masz okazję zaangażować się  
w daną działkę i zdobyć znajomości, umiejętności oraz kontakty. Z reguły wiąże 
się też z projketowym beforem, afterem i integracją.
PwC – PricewaterhouseCoopers, globalna sieć przedsiębiorstw świadcząca 
usługi księgowe, audytowe i doradcze.

Rektor – Jego Magnificencja, najważniejsza osoba na Uczelni, w kadencji  
2016-2020 Rektorem SGH jest Profesor Marek Rocki.

Sabinki – główny akademik SGH, znajdujący się przy al. Niepodległości, 5 minut 
piechotą od budynku G.
Sesja – najcięższy moment w semestrze. Trzeba pracować i walczyć z załama-
niem nerwowym. Coś jak matura tylko 2 razy w roku i 2 razy cięższa.

SKN – Studenckie Koło Naukowe
Słoik – student spoza Warszawy
Skrypt – notatki z zajęć bądź książek zebrane i skrócone w jedną całość.  
Stanowi bardzo cenne źródło nauki do przedmiotów
Sylabus – zakres obowiązków i tematów związanych z danym przedmiotem. 
Pamiętajcie, kto czyta ten nie błądzi. 
Spread – arkusz kalkulacyjny, bardzo przydatny przy pracach na rzecz wszel-
kich organizacji na SGH.
Spado – Aula Spadochronowa w budynku G. Serce uczelni, na którym niemal 
codziennie można zgarnąć trochę cennej cebuli, pograć w gry, a nawet podpi-
sać umowę na staże czy praktyki.
SS – Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Według statutu  
do Samorządu należy każdy student naszej uczelni, jednak razem z innymi  
150 studentami możesz czynnie zaangażować się w tworzenie najróżniejszych 
projektów.

Terminy - sesji, egzaminów, kolokwiów, prac domowych, czy oddania książki  
do biblioteki – radzimy ich przestrzegać.
Trywialny – gdyby podsumować wszystkie wypowiedzi wykładowców, okaza-
łoby się że dosłownie każdy przedmiot, kierunek, zagadnienie, są trywialne.

Uczelnia – miejsce, w którym przeżyjecie prawdopodobnie największe huśtaw-
ki nastrojów. Od października Wasz drugi dom.
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Warunek, wpis warunkowy – możliwość ponownego podejścia do przed-
miotu, naliczana 150 zł za każdy punkt ECTS. Często spotykany w przypadku  
statystyki czy niemieckiego.
Wetlina – legendarny, najdłuższy i prawdopodobnie najlepszy obóz zerowy,  
na jaki macie okazję pojechać.
WD – Wirtualny Dziekanat. Miejsce, gdzie wykonujecie wiele operacji bezpo-
średnio powiązanych z uczelnią. Legenda głosi, że działa bez zarzutu.
Warsaw School of Economics – warto wiedzieć.
Wirtschaftshochschule Warschau – to również warto wiedzieć.
Wykładowca – osoba prowadząca wykład. Z niektórymi widujesz się regular-
nie, z innymi dopiero w sesji.

Zaliczenie - owoc ciężkiej pracy, oznacza chwilową przerwę od nauki.
Zerówka – termin zerowy – możliwość zaliczenia danego przedmiotu jeszcze 
przed sesją ale także obóz integracyjny dla studentów pierwszego roku.
Zwolnienie lekarskie – dokument o największej mocy, jeśli chodzi o ratowanie 
studentów.
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