
Sekcja pytań z Rady Uczelni 
 

1. Czy przewiduje Pan wprowadzenie systemu feedbacku administracji? Jeśli tak, w          
jakiej formie? 

 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że planuje wprowadzenie modelu         
oceny 360 stopni, czyli zebrania opinii od całej społeczności uczelnianej, wszystkich           
osób mających kontakt zawodowy z daną osobą tj. przełożonych, podwładnych,          
współpracowników oraz “klientów” wewnętrznych i zewnętrznych, czyli między innymi         
studentów i doktorantów. Jednak zaznaczył, że nie da się tego zrobić w krótkim             
czasie. Należy przygotować system oraz przeszkolić pracowników, którzy mają być          
oceniani i będą oceniać. Niemniej, Pan profesor zobowiązał się do wprowadzenia           
takiego rozwiązania w trakcie trwania swojej kadencji, w przypadku wygrania          
wyborów. 
 

2. Mówimy dużo o nowych metodach nauczania, wielu studentów zgłasza nam też           
problem ze znajomością języka angielskiego przez prowadzących zajęcia w tym          
języku. W jaki sposób planuje Pan wspierać wykładowców naszej Uczelni w           
rozwijaniu ich kompetencji? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że chce rozszerzyć ofertę kursów          
podnoszących kompetencje pedagogiczne nauczycieli, rozszerzyć ofertę nauki       
języka obcego dla wykładowców oraz rozwinąć szkolenia dotyczące nowych         
technologii wykorzystywanych w prowadzeniu zajęć. W obecnej wymuszonej        
sytuacji, do tej pory przeszkoliło się 250 wykładowców z metod nauczania na            
odległość. Wykładowcy bardzo chętnie brali udział w tych szkoleniach. Odnośnie          
prowadzenia zajęć w języku angielskim wykładowcy będą mieli zapewnioną         
możliwość podnoszenia swoich kompetencji w tym obszarze. Szkolenia będą         
dostosowane do indywidualnego poziomu znajomości języka. Pan profesor przyznał,         
że jest świadomy konieczności rozwijania kompetencji językowych wykładowców        
prowadzących zajęcia w języku angielskim. 
  

3. Co Pan uważa o obecnych warunkach rekrutacji na studia magisterskie w trybie            
sobotnio-niedzielnym, czyli zapisów na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że w celu odpowiedzi na to pytanie,            
należy dokonać szczegółowej analizy finansowej różnych rozwiązań dotyczących        
rekrutacji, w tym także finansowej i zdecydować się na na jedno z dwóch rozwiązań:              
wysokie bariery wejścia lub wysokie bariery wyjścia. Zapewnił, że priorytetem jest           
dbałość o wartość rynkową dyplomu. 
 

Sekcja pytań dotyczących programu wyborczego 
 

Wyróżniający potencjał naukowy 
 



1. Czy mógłby Pan rozwinąć i uzupełnić konkretnymi przykładami jak widzi Pan           
wsparcie rozwoju naukowego studentów i doktorantów? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak przypomniał o wspólnie stworzonym i funkcjonującym          
programie “Młody Naukowiec”. Chciałby, aby po jego zakończeniu osoby         
uczestniczące w Programie i posiadające pozytywną rekomendację swoich        
opiekunów byli zatrudniani na stanowisku asystenta/stażysty. Praca na tym         
stanowisku zapewni dobre przygotowanie do realizacji zadań naukowych, jak i          
dydaktycznych poprzez ścisłą współpracę z pracownikami instytutu lub katedry. Dla          
osób zatrudnionych na tym stanowisku jest przewidziane wynagrodzenie. Rodzaj         
umowy jest obecnie przedmiotem analiz.  
 

2. Czy w ramach sieci strategicznych krajowych i międzynarodowych partnerów         
naukowych zamierza Pan położyć nacisk na tworzenie programów        
stypendialnych/szkół letnich/asystentów-stażystów z rotacją zagranicę? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że zespół wyselekcjonował już 31          
uczelni na całym świecie, na których pracują osoby, które kiedyś związane były z             
SGH. Przekazał, że chciałby, aby te osoby były Ambasadorami SGH i przyczyniły się             
do tworzenia więzi między tymi Uczelniami a SGH. Zadeklarował, że w ramach tej             
współpracy asystenci-stażyści braliby udział w stażach za granicę oraz w miarę           
możliwości stworzone zostałyby programy stypendialne dla naszych studentów w         
tych uczelniach. 

 
Nowoczesna dydaktyka 
 

1. Na jakiej zasadzie będą identyfikowani wyróżniający się studenci i według jakich           
kryteriów? Jak zapewnić, żeby nie byli to tylko olimpijczycy? Jak będzie wyglądać            
rekrutacja, dobieranie i kształtowanie kompetencji tutorów? Czy osoby te będą miały           
przyznane dodatkowe punkty ECTS? Czy będzie możliwość dołączenia do programu          
w trakcie studiów? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował o dwóch etapach identyfikacji         
wyróżniających się studentów. Jako pierwsze wymienił Program “Młody Naukowiec”,         
który pozostałby bez zmian pod względem rekrutacji i formuły. Następnie, Pan           
profesor podkreślił, że powinniśmy identyfikować osoby zdolne zaraz po procesie          
rekrutacji, biorąc pod uwagę osiągnięcia podczas olimpiad lub zdanie matury na           
bardzo dobrym poziomie, które miałyby swoich mentorów. Wybieranych byłoby 5%          
najlepszych studentów. Kryteria obejmowałyby wyniki maturalne, wyniki w trakcie         
nauki w szkole, wyniki z testu przedsiębiorczości oraz realizację projektów szkole           
ponadpodstawowej na rzecz społeczeństwa. Odnosząc się do mentorów, Pan         
profesor zaznaczył, że powinni być oni odpowiednio przeszkoleni. Muszą to być           
osoby z doświadczeniem, z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz chęcią         
do takiej pracy. Zostałaby stworzona lista mentorów. Współpraca między mentorem a           
studentem opierałaby się na dobrowolności. Pan profesor zapowiedział, że ta grupa           
studentów otrzyma dodatkowe punkty ECTS do realizacji, w przypadku konieczności          



realizacji dodatkowych zajęć potwierdzonych przez mentora. Dodał, że mentor to          
osoba, która będzie wspierała rozwój studenta, więc nie będzie ograniczała          
możliwości wyboru. Pan profesor podkreślił, że nie chce ograniczać dodatkowej          
liczby ECTS (np. do 6 dodatkowych, ponieważ komuś może być potrzebnych 8) , ale              
ktoś musi nad tym czuwać. Dodał, że ma być to naprawdę bardzo            
zindywidualizowany tryb studiowania.  

 
2. Jaki będzie system tworzenia przedmiotów z partnerami? W jaki sposób Uczelnia           

będzie strukturyzowana rekrutacje na przedmioty z partnerami?  
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że obecnie na Uczelni funkcjonują dwa           
typy kierunków: bardziej praktyczne oraz bardziej teoretyczne/ekonomiczne.       
Przekazał, że chciałby, aby w radach bardziej praktycznych kierunków znajdowały          
się osoby wywodzące się z biznesu. Osoby związane z biznesem rekomendowałby           
jakie przedmioty prowadzone powinny być razem z osobami z praktyki gospodarczej. 
 

3. Czym dla Pana jest kształcenie ogólne? Czy obejmuje ono zmianę przedmiotów           
podstawowych? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że nie przewiduje rewolucyjnych         
działań w tym zakresie. Uważa jednak, że przedmioty podstawowe powinny być           
dostosowane do wymagań poszczególnych kierunków studiów. Uczelnia bardzo ceni         
fakt, że studenci oprócz wiedzy specjalistycznej mają szerokie horyzonty myślowe.          
Absolwent SGH jest osobą posiadającą nie tylko wiedzę praktyczną i teoretyczną, ale            
też ogólną tak potrzebną, aby odnaleźć się w otaczającym świecie. Wskazał na            
istotne znaczenie przedmiotów humanistycznych, tj. filozofia, socjologia i historia.         
Podkreślił, że chce, aby SGH pozostała uniwersytetem, nie uczelnią zawodową. 
Następnie, Pan profesor otrzymał pytanie dotyczące formy wspomnianych zajęć,         
czyli np. filozofii i historii. 
W odpowiedzi poinformował, że nie jest przychylny wykładom, a w obecnej sytuacji i             
wykładom dużym. Odnośnie formy zajęć, należy zasięgnąć opinii osób         
specjalizujących się w danej tematyce. Osobiście, preferowałby formę        
konwersatorium. Podkreślił jednak, że przy takiej formie zajęć ważne jest, aby           
student był przygotowany do omawianych zagadnień studiując zadaną literaturę.         
Umożliwi to aktywne uczestnictwo w dyskusji. 

 
4. W jaki sposób chce Pan instytucjonalnie wspierać i szerzyć rozwój form           

seminaryjnych i metod projektowych wśród wykładowców, zwłaszcza starszych? Czy         
to może oznaczać odchodzenie od wykładów? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak potwierdził, że to mogłoby oznaczać odchodzenie od           
wykładów w wybranych przedmiotach, dla których ta forma jest mało efektywna.           
Teoria zostałaby przeniesiona na platformy e-learningowe, natomiast zajęcia przyjęły 
formę praktyczną/dyskusyjną. Podkreślił, że są pewne przedmioty, dla których forma          
wykładowa jest bardzo dobra, np. matematyka czy statystyka. Wykłady mało wnoszą           



i uczestniczy w nich niewiele osób. Teoria zostałaby przeniesiona na platformę           
niezbędnika, natomiast zajęcia przyjęły formę praktyczną/dyskusyjną. 

 
5. Czy planuje Pan wprowadzić obowiązkowość prowadzenia niezbędników przez        

wykładowców w ramach wdrażania technologii do procesu nauczania? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że w celu wymagania obowiązku          
wykonywania tej czynności, należy najpierw przeszkolić wykładowców ze sposobów         
wykorzystywania tych narzędzi. Jest to proces długofalowy, ale nieunikniony. W          
obecnej rzeczywistości wykorzystywanie tego typu narzędzi staje się koniecznością.         
Dlatego też będzie wspierać pracowników w pozyskiwaniu cyfrowych kompetencji. 

 
Przyjazne środowisko pracy 
 

1. Czy zamierza Pan wprowadzić zmiany lub nowości do rozwiązań cyfrowych          
stosowanych na Uczelni? Co uważa Pan o obecnie funkcjonujących systemach? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że aktualnie nie jest w tym obszarze            
źle, ale nie jest też bardzo dobrze. Zaznaczył, że systemy bardzo szybko się             
rozwijają i jako Uczelnia trzeba dążyć do unowocześniania infrastruktury oraz          
wprowadzania większej liczby udogodnień poprzez tworzenie miejsc do realizacji         
zadań dydaktycznych i naukowych. Podał przykłady konieczności uruchomienia        
pracowni specjalistycznych wykorzystywanych do działalności naukowej oraz       
dydaktycznych. Takim przykładem może być uruchomienie w marcu pracowni badań          
fokusowych w DS. Grosik. 

 
2. Czy mamy środki finansowe na tak dużą rozbudowę kampusu? Jeśli tak, to z jakiego              

źródła? Czy przewiduje Pan tworzenie nowych pomieszczeń dla organizacji         
studenckich oraz przestrzeni dla studentów niezrzeszonych w organizacjach? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że obecnie Uczelnia dysponuje około          
50% środków potrzebnych na budowę budynku S. Jednak ostateczna wartość          
inwestycji będzie znana po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Zaznaczył, że           
Uczelnia stara się o dodatkowe środki z Ministerstwa, natomiast na brakujące środki            
zaciągnie kredyt. W związku z ostatnią częścią pytania, przekazał, że teraz Uczelnia            
stoi przed generalnym remontem budynku G oraz A i musi na razie w pierwszej              
kolejności troszczyć się o sale dydaktyczne. Organizacje i koła są bardzo ważne.            
Pan profesor podkreślił, że sam jest opiekunem Chóru SGH. Priorytet sal           
dydaktycznych nie oznacza rezygnacji z rozszerzania stref pracy wspólnej - wręcz           
przeciwnie. Poinformował, że w tym kierunku Uczelnia będzie zmierzała, jednak nie           
może obiecać, że każda organizacja studencka będzie miała lepsze warunki pracy.           
Takie rozwiązanie będzie bardziej realne po remoncie obu budynków i budowie           
budynku S.  
 

3. Czy zamierza Pan badać satysfakcję studentów oprócz badania satysfakcji         
pracowników? 



 
Pan profesor Piotr Wachowiak zaznaczył, że trzeba zacząć od badania satysfakcji           
jednej grupy. Takie badanie jest bardzo istotne i pierwszej kolejności są pracownicy.            
Badania satysfakcji pracowników odbywałyby się systematycznie, raz w roku bądź          
raz na dwa lata. Podkreślił, że w swoich działaniach bierze pod uwagę opinię             
Samorządu Studentów oraz, że liczy na wspólne opracowanie planu dotyczącego          
badania opinii studentów, która jest również bardzo istotna. Uważa, że należy           
prowadzić systematyczny dialog z kluczowymi interesariuszami, do których zalicza         
studentów i doktorantów. Wskazał również chęć opracowania księgi dobrych praktyk          
dotyczącej obszaru naukowego, jak i dydaktycznego oraz organizacyjnego i         
współpracy z otoczeniem. 
 

4. Jakie procesy dot. funkcjonowania Uczelni Pana zdaniem są priorytetem do          
usprawnienia? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak stwierdził, że chciałby udoskonalić proces związany z           
dokumentami. Jednym z celów jest ograniczenie do niezbędnego minimum użycia          
dokumentów papierowych. Zaznaczył, że z analiz wynika, że proces księgowy jest           
stosunkowo zbiurokratyzowany. Częściowo to wynika z przepisów odgórnych, ale         
należy przeanalizować czy nie można go jeszcze bardziej uprościć. Stwierdził, że           
dokona analizy wszystkich kluczowych procesów w Uczelni pod kątem możliwości          
ich usprawnienia. 

 
Zintegrowana wspólnota akademicka 
 

1. Jak wyobraża Pan sobie implementację inicjatyw wspólnej kadry akademickiej,         
studentów, doktorantów? W jaki sposób ma zamiar Pan je wspierać? Czy poda Pan             
konkretne przykłady takich działań? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak wskazał na podobieństwo funkcjonowania projektów         
badawczych między Kolegiami. Uruchomiłby więc drugą grupę projektów, w których z           
założenia miałyby uczestniczyć co najmniej 3 osoby - przedstawiciel kadry          
akademickiej, student i doktorant. W ramach projektu uczestnicy wydawaliby wspólne          
monografy i artykuły, ale przede wszystkim prowadziliby projekty badawcze. Pan          
profesor podkreślił, że chciałby ożywić naukową działalność kół naukowych i          
kontynuować ideę konkursu na najlepszy projekt badawczy i rozszerzyć jej zakres i            
wynagradzać więcej kół za ich aktywność naukową. Wspomniał, że koła wyróżnione           
w dwóch ostatnich konkursach na projekt badawczy opiszą swoje projekty badawcze           
we wspólnej monografii. 
 

2. Jakie ma Pan pomysły na zaangażowanie absolwentów w życie Uczelni? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak podkreślił, że nie można opierać się tylko na istnieniu             
Klubu czy Stowarzyszenia Absolwentów SGH. Chciałby za to obecności wspólnych          
inicjatyw angażujących absolwentów i wszystkie organizacje absolwenckie na        
Uczelni. Rozważałby dla nich dodatkowo zniżki na studia podyplomowe i inne formy            



kształcenia, a także wynegocjowanie z innymi firmami zniżki na ich produkty lub            
usługi. Pan profesor powołałby również Radę Absolwentów, w której zasiadaliby          
przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń absolwenckich, aby we wspólnym gronie        
byli w stanie wypracować strategię na współpracę na omawianej płaszczyźnie.  

 
 

Na koniec części dotyczącej programu wyborczego, Pan profesor wyraził nadzieję na           
częstszą obecność oraz większą promocję formy wolontariatu na Uczelni.         
Zapowiedział przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie dla projektów       
wolontariackich.  
 

Sekcja pytań niezwiązanych bezpośrednio z programem wyborczym 
 

1. Co uważa Pan o par. 28 (skreślenie z listy studentów po niezdaniu warunku)? Jak              
zapatruje się Pan na pomysł wprowadzenia okresów ochronnych (studenci będący          
na ostatnim roku studiów nie będą skreśleni z powodu niezdania warunku warunku)? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował, że ta kwestia na pewno wymaga           
dyskusji. Spotkał się ze skrajnie różnymi reakcjami na treść zawartą w paragrafie,            
czyli skreślenia z listy studentów w przypadku niezaliczenia przedmiotu         
warunkowego. Uważa, że rozwiązanie tego problem unależy wypracować wspólnie z          
Samorządem Studentów. Osobiście opowiada się za wprowadzeniem okresów        
ochronnych dla ostatniego semestru studiów I i II stopnia - wtedy zapis paragrafu nie              
miałby zastosowania.  
 

2. Jak zamierza Pan zwiększyć transparentność  i sprawczość systemu oceny zajęć? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak wyraził entuzjazm w związku z coraz większa liczba            
osób wypełniających ankiety studenckie. Podkreślił, że w momencie osiągnięcia         
pułapu 50% nikt nie zarzuci wybiórczości opinii studentów. W celu wykorzystania           
informacji przekazanych w ankietach należy mieć pewność, że są oceną grupy           
studentów a nie pojedynczych jednosteki. Ocena wynikająca z ankiet powinna mieć           
wpływ na ocenę pracownika. Należy przeanalizować czy treść ankiety pozwala          
wyciągnąć odpowiednie wnioski, które mógłby być uwzględnione w ocenie         
pracowników. Pan profesor poinformował, że nie jest zwolennikiem nadmiernej         
rozbudowy kwestionariusza ankiety. Jest za jego udoskonaleniem, aby móc         
formułować bardziej szczegółowe wnioski. Przewiduje premiowanie najlepiej       
ocenionych wykładowców.  
 

3. W jaki sposób zamierza Pan zwiększyć zaangażowanie/aktywność studentów w         
trakcie semestru? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak poinformował o planach wprowadzenia systemu         
punktowego za różne aktywności studenckie. 
 



4. Co uważa Pan o opcji attending/non-attending wzorem czołowych uczelni         
europejskich? 
 
Pan profesor Piotr Wachowiak wyraził wątpliwość odnośnie wpływu takiego         
rozwiązania na wartość dyplomu. Przedstawiona opcja tworzy dwie typy ścieżek          
realizacji studiów - łatwiejszą i trudniejszą. Pan profesor preferowałby premiowanie          
najlepszych studentów niż implementację modelu attending/non-attending. Podkreślił       
jednak, że to nowy pomysł i jest na niego otwarty, trzeba jednak tę kwestię poddać               
dokładnej analizie. 
 

5. Jakie widzi Pan rozwiązania rozładowania kolejek do Dziekanatów? 
  
Pan profesor Piotr Wachowiak wskazał na możliwość składania coraz większej liczby           
rodzajów podań drogą elektroniczną oraz dopuszczenie dokumentów do obiegu         
całkowicie elektronicznego, co pozwoliłoby skutecznie zmniejszyć kolejki. Już        
kolejkomaty miały za zadanie to zrobić. Przekazał, że rozważa umieszczenie          
ekranów telewizorów z numerkami kolejki do Dziekanatu w większej liczbie miejsc.           
Pan profesor chciałby też zebrać wszelką opinię i pomysły na udoskonalenie tego            
typu procesów administracyjnych i wybrać te najlepsze. Przewidywałby nagradzanie         
osób, które takowe zaproponowały. 

 
 

Na koniec Pan profesor Piotr Wachowiak podkreślił, że zaprezentowany program jest           
możliwy do zrealizowania w ciągu najbliższych czterech lat. W przypadku, gdy           
zostanie wybrany na funkcję rektora zobowiązał się do jego wykonania w 100%. 


