
Sekcja pytań z Rady Uczelni 
 

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

 
Pani Dziekan Marzenna Weresa wskazała na doświadczenie z funkcjonowania systemu          

oceny pracowników i możliwość stworzenia analogicznego systemu oceny dla         
administracji. Podkreśliła, że projektowane w nowym regulaminie wynagrodzeń        
dodatki, pozwalające na zwiększenie pensji nawet o 100% powinny być          
przyznawane na podstawie kryteriów punktowych, pozwalających na wymierną        
ocenę jakości pracy. Takie rozwiązanie może dotyczyć zarówno profesorów, jak i           
pracowników administracyjnych. Podkreśliła znaczenie ankiet studenckich jako       
metody zbierania ocen od studentów, które mogłyby dotyczyć nie tylko dydaktyków,           
ale także jednostek administracji SGH. Pani Dziekan dodała, że opowiada się za            
partycypacyjną metodą kierowania uczelnią, np. za reprezentacją studentów w         
postaci Przewodniczącego/ej Samorządu Studentów SGH na kolegiach       
rektorsko-dziekańskich.  

 
2. Jak widzi Pani dydaktykę w SGH? 

 
Pani Dziekan Marzenna Weresa wskazała na powtarzanie się treści w ramach wielu            

przedmiotów jako jeden z problemów dydaktyki. Dlatego w programie wyborczym          
postuluje m.in., przegląd treści programów studiów i eliminację powtórzeń. Ponadto,          
w celu wprowadzenia zmian w dydaktyce zbadałaby aktualne oraz przyszłe potrzeby           
pracodawców co do profilu absolwenta. Zapewniłaby obecność praktyków biznesu w          
radach kierunków oraz realizowałaby niektóre specjalności lub całe kierunki pod          
patronatem przedstawicieli biznesu. Konieczne jest również zwiększenie współpracy        
z biznesem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.  

Pani Dziekan podkreśliła, że podejście interdyscyplinarne jest w kształceniu bardzo ważne,           
dlatego między innymi należy szukać możliwości współpracy z innymi uczelniami.          
Zwróciła również uwagę, że chciałaby rozszerzać ofertę podwójnych dyplomów.         
Dodatkowo, wskazała potrzebę tworzenia projektów w kooperacji z partnerami         
biznesowymi bądź publicznymi. Na początek chciałaby przeprowadzić kilka takich         
projektów w ramach pilotażu, ponieważ każda zmiana wymaga przygotowań oraz          
szkoleń z danego zakresu.  

 
3. Jak chce Pani wspierać organizacje studenckie i koła w działalności?  

 
Pani Dziekan Marzenna Weresa wskazała na trzy obszary takiego wsparcia. Po pierwsze,            

Pani Dziekan chciałaby zapewnić, aby podział środków finansowych dla organizacji          
studenckich był transparentny i bazował na ocenie działalności danej organizacji. Po           
drugie, Pani Dziekan wskazała na konieczność wsparcia administracyjnego i         
zaproponowała zwiększenie liczby osób w administracji wspierających organizacje        
studenckie. Po trzecie, Pani Dziekan wspomniała o infrastrukturze i konieczności          
zapewnienia dostępu do niej dla wszystkich. Poinformowała, że wszelkie potrzeby i           
możliwości w tym zakresie konsultowałaby ze studentami. Podkreśliła, że aktywność          



studencka wnosi bardzo dużo do życia SGH. Wiele razy uczestniczyła w naszych            
wydarzeniach i wskazała, że są one organizowane na wysokim poziomie.          
Zaznaczyła, że studenci mają duże możliwości zachęcania znanych gości do wzięcia           
udziału w ich przedsięwzięciach. Przedstawiła dialog ze studentami jako priorytet w           
kwestiach ich dotyczących. 

 
Sekcja pytań dotyczących programu wyborczego 

Badania naukowe 

1. Jakie ma Pani pomysły na włączenie studentów i doktorantów w realizację projektów            
badawczych? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa przywołała za przykład program Cancer Health Policy           
Course realizowany przez nią od 2019 r. we współpracy z Northeastern Illinois            
University (USA), w którym biorą udział studenci SGH. Podkreśliła, że należy           
stworzyć platformę (system) do komunikowania pracowników i       
studentów/doktorantów w kwestii potrzeb i możliwości współpracy. W swoim         
programie wyborczym przewiduje utworzenie Bazy zleceń dla studentów – byłaby to           
baza ofert kierowników projektów w SGH, do których poszukiwani są          
studenci–wykonawcy oraz baza ofert studentów zainteresowanych udziałem w takich         
projektach. 

Przypomniała, że pewne kroki w zakresie włączania studentów i doktorantów w realizację            
projektów badawczych zostały poczynione, czego przykładem jest stanowisko        
asystenta-stażysty. Sama miała przyjemność współpracować w tej formie ze         
studentami i uważa pomysł za dobry. Pani Dziekan podkreśliła, że współpraca ze            
studentami jest ważna i stanowi niewykorzystany potencjał. Chętnie stworzyłaby         
specjalną pulę grantów rektorskich oraz starała się o granty zewnętrzne na           
współpracę między studentami i pracownikami. Wspólnie ze studentami należy         
wypracować kryteria rekrutacji oraz formułę grantów rektorskich na realizację         
projektów pracowników naukowych ze studentami. Dodatkowo, podzieliła się        
pomysłem projektu zdiagnozowania potrzeb studentów w SGH, który mógłby być          
realizowany przez studentów i byłby finansowany przez Uczelnię. Opowiedziała się          
za wynagrodzeniem dla osób będących asystentami-stażystami ponieważ każdy        
powinien być wynagradzany za pracę. Podkreśliła, że osoby mające predyspozycje          
naukowe otrzymałyby szansę rozwoju na Uczelni jako początkujący badacze. 

2. Na jakie działania na rzecz rozwoju studentów we współpracy z zagranicznymi           
uczelniami przewiduje Pani nacisk? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa stwierdziła, że ze względu na obecne warunki pandemii            
koronawirusa trudno na takie pytanie odpowiedzieć. Kiedy jednak sytuacja się          
uspokoi, będą dalsze możliwości rozwoju współpracy z zagranicą. Podkreśliła, że          
położyłaby nacisk na rozwój szkół letnich, wymian w celu prowadzenia badań oraz            
współpracy bilateralnej nie tylko dydaktycznej, ale także z elementami pracy          
naukowej. Wskazała na fakt, że jest wiele uczelni zagranicznych zainteresowanych          



taką formą kooperacji. Przypomniała, że aktualnie SGH ma podpisanych dużo umów           
międzynarodowych, ale część z nich jest nie w pełni wykorzystana. Pani Dziekan            
zaznaczyła, że samo podpisanie dokumentu o współpracy nie zawsze oznacza jej           
realne podjęcie, ponieważ często konieczne jest znalezienie możliwości jej         
finansowania. Rozwój współpracy z zagranicą może odbywać się dzięki         
pozyskiwaniu projektów, np. z agencji NAWA, czy w ramach tzw. akcji COST.            
Dodała, że aby zwiększyć możliwość wykorzystania tego typu finansowania         
należałoby rozszerzyć działalność Działu Obsługi Projektów i zatrudnić w tym dziale           
więcej osób.  

Wskazała również na to, że wyjazdy w ramach programu Erasmus są już znane i dobrze               
wykorzystywane, należy je kontynuować i rozwijać, ale celem powinno być          
nawiązanie współpracy z większą liczbą uczelni z państw pozaeuropejskich o innym           
podejściu m.in. do biznesu, np. z USA czy z krajami azjatyckimi, aby wzbogacić             
ofertę współpracy z zagranicznymi uczelniami. Zwykle taka współpraca z nowymi          
partnerami zaczyna się od wymiany mniejszej liczby studentów, stopniowo po          
zebraniu doświadczeń popartych dobrymi efektami współpracy taka wymiana szybko         
się rozwija.  

Kształcenie 

1. Co rozumiemy przez dostosowanie programów do oczekiwań rynku? Jak         
zamierzamy współpracować z biznesem, czy jest na to jakiś systemowy pomysł? Jak            
mają wyglądać specjalności w realizacji z nimi? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa przyznała, że przyglądała się pod tym kątem w            
szczególności specjalnościom na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie,         
jako że to Kolegium Pani Dziekan opracowało program tego kierunku. Niewątpliwie           
na innych kierunkach jest również wiele specjalności, które można byłoby realizować           
we współpracy z biznesem. Wskazała na potrzebę tworzenia i typowania          
specjalności, o których mówi się w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej i           
Polski – np. związanych z digitalizacją, wykorzystaniem w gospodarce sztucznej          
inteligencji, gospodarką energetyczną, zmianami klimatu. To właśnie dla takich         
specjalności szukałaby partnerów w biznesie. Pani Dziekan podkreśliła, że należy          
stawiać na nowe technologie, o których studenci uczą się w ramach istniejących już             
kierunków, np. e-biznes, big data czy zarządzanie projektami. Pani Dziekan          
zaznaczyła, że trzeba zacząć od analizy kierunków i przeglądu, które kierunki są            
atrakcyjne i dla studentów i dla przedsiębiorców. Chciałaby zapewnić         
przedstawicielom biznesu udział w kształtowaniu programów. Na początek procesu         
wytypowałaby kilka przedmiotów, poszukując grup przedsiębiorstw, które chciałyby        
włączyć się w tworzenie i prowadzenie przedmiotów i następnie obejmowanie          
patronatów nad specjalnościami. Jednym z pomysłów na współpracę z biznesem jest           
też utworzenie we współpracy z partnerami biznesowymi programu SGH Excellence,          
aby wybitni studenci otrzymywali stypendia fundowane przez firmy. 



2. W jaki sposób i w jakim zakresie zamierza Pani wspierać i organizować szkolenia dla              
dydaktyków? Jak zamierza rozwiązać Pani problem wykładowców prowadzących        
zajęcia po angielsku i nie znających wystarczająco dobrze języka? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa widzi dwa podstawowe obszary szkoleń - z metod            
prowadzenia badań naukowych oraz z metod prowadzenia zajęć dydaktycznych.         
Chciałaby zapewnić pracownikom możliwość szkoleń również za granicą. Wskazuje         
na potrzebę szkoleń z programów, za pośrednictwem których można prowadzić          
zajęcia on-line, jak np. zoom czy MS Teams. Pani Dziekan stwierdziła, że można             
szerzej wykorzystywać technologię do przeprowadzania konsultacji, włączając w to         
media społecznościowe. Zauważyła, że niektóre uczelnie przeprowadzają szkolenia        
za pośrednictwem Linkedin. Pani Dziekan zaznaczyła, że to uczelnia musi zakupić           
dostęp do takich narzędzi, aby miały nie tylko podstawowe, ale także zaawansowane            
funkcjonalności. Zwróciła również uwagę na konieczność nauczania nowych metod         
jak np. grywalizacja.  

Pani Dziekan stwierdziła, że jakość dydaktyki to jeden z ważniejszych punktów jej programu.             
Poprawa jakości kształcenia wymaga współpracy z dydaktykami i studentami. Poza          
ankietami studenckimi jedną z metod sprawdzenia jakości dydaktyki są hospitacje          
zajęć, powinny być one systemowo zaplanowane.  

Jeśli chodzi o znajomość języka przez wykładowców to nie ma raczej możliwości            
organizowania egzaminu sprawdzającego z języka angielskiego dla wykładowców        
chcących prowadzić zajęcia w tym języku. Można natomiast oceniać znajomość          
języka w czasie hospitacji zajęć oraz zapytać studentów w ankietach o znajomość            
języka obcego przez wykładowcę prowadzącego zajęcia w tym języku. 

3. Jakie są według Pani nowoczesne formy kształcenia i nowatorskie metody nauczania 
dla studentów, o których mowa w Pani programie?  

Pani Dziekan Marzenna Weresa odniosła się do nowej formy kształcenia jaką jest blended             
learning (połączenia wykładów stacjonarnych i ćwiczeń online). Przyznała, że w          
dłuższej perspektywie wykłady wyłącznie w formie online mogą być nieefektywne.          
Postuluje również większy nacisk na nauczanie w formie warsztatów, np. włączenie           
do programów dydaktycznych spotkań z biznesem czy projektów realizowanych         
przez studentów we współpracy z pracownikami naukowymi i projektów studenckich          
wykonywanych na zamówienie biznesu czy administracji publicznej.  

Zaznaczyła, że teoria też jest istotna w kształceniu i potrzebna studentom, ale można ją              
przekazywać w bardziej atrakcyjnej formie. Wskazała na metodę studium przypadku          
jako ciekawą i pomocną formę nauczania, którą sama wykorzystuje realizując w SGH            
jeden z przedmiotów oparty na studiach przypadków opracowanych w Harvardzie.          
Niezbędny jest także większy nacisk na elementy programu, które student miałby           
realizować samodzielnie (np. analiza danych statystycznych, pisemne eseje,        
raporty). Dodatkowo stwierdziła, że nowe rozwiązania wymagają dokształcenia        
dydaktyków, czyli dużej liczby szkoleń.  



4. W jaki sposób planuje Pani przyciągnąć wykładowców zagranicznych na Uczelnię? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że obecny system zapraszania         
wykładowców zagranicznych opiera się na tym, że zagraniczny wykładowca jest          
zmuszony przyjechać do Polski na dłużej i zrealizować minimum 60h dydaktycznych.           
Gdyby zajęcia miały formę modułową to istniałaby możliwość przyjazdu na krótszy           
okres i prowadzenia części modułu przez zagranicznego wykładowcę, ale tak nie           
jest. Wspomniała o systemie, który działa na innych uczelniach w ramach Erasmusa,            
czyli Erasmus Week, zakładający skoncentrowanie przyjazdów znacznej liczby        
zagranicznych wykładowców w jednym tygodniu w semestrze. W czasie takiego          
tygodnia studenci mogliby wybierać dodatkowe wykłady z większej oferty różnych          
zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców. Pani Dziekan opowiedziała        
się za organizacją kilku serii Erasmus Week oraz wmontowania ich w programy            
zajęć. 

Ponadto, Pani Dziekan przyznała, że zaproszenie gościa z zagranicy i budowa współpracy            
międzynarodowej jest trudnym procesem, opierającym się również na osobistych         
relacjach, które w wielu przypadkach są związane z realizowaną współpracą          
badawczą. Podkreśliła, że pożądane byłoby zapraszanie znanych wykładowców o         
dużym dorobku naukowym. Jedną z możliwości jest zaproszenie na gościnne          
wykłady naukowców, którzy realizują przyjazdy badawcze w ramach projektów         
naukowych i przy okazji mogliby prowadzić działalność dydaktyczną dla studentów          
naszej Alma Mater. Zaznaczyła, że dobra dydaktyka musi opierać się na wynikach            
najnowszych badań naukowych i dobry dydaktyk powinien być zorientowany w          
najnowszych kierunkach badań  w nauczanym przez siebie obszarze.  

Funkcjonowanie SGH i sprawność organizacyjna  

1. W jaki sposób planuje Pani zintegrować system informatyczny Uczelni? Kto by za to 
odpowiadał? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że zintegrowanie systemu informatycznego         
i cyfryzacja uczelni znajdują się w zakresie zadań Prorektora ds. finansów i rozwoju.             
Podkreśliła, że kwestia informatyzacji, w tym cyfryzacji uczelni jest bardzo          
kosztowna i czasochłonna, ale również konieczna ze względu na potrzeby studentów           
i pracowników. Pani Dziekan wskazała za jeden z priorytetów przebudowę strony           
internetowej Uczelni, która jest nieprzyjazna i nieaktualna, nie otwiera się poprawnie           
na urządzeniach mobilnych oraz zawiera przestarzałe rozwiązania techniczne i nie          
zawsze aktualne treści. Przypomniała, że strona stanowi wizytówkę SGH i już kilka            
lat temu były zapowiedzi jej zmiany, ale nie zostało to zrealizowane. Zaakcentowała,            
że przebudowa systemów informatycznych i cyfryzacja uczelni wymaga opracowania         
szczegółowego projektu podzielonego na etapy, który konsekwentnie byłby        
wdrażany. 

2. Jak rozwiąże Pani problem praw autorskich odnośnie planów cyfryzacji i digitalizacji           
zasobów Biblioteki? 



Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że jedna kwestia to cyfryzacja zasobów           
Biblioteki, a kolejną sprawą jest e-wypożyczalna. Przypomniała, że aktualnie nie          
możemy przeglądać księgozbioru biblioteki on-line. Wiodące uniwersytety rozpoczęły        
już proces cyfryzacji zasobów swoich bibliotek. Za przykład podała własną książkę           
wydaną w 2000 r. przez University College London, która jest w obecnie            
przygotowywana przez ten uniwersytet w formie cyfrowej. Podkreśliła, że trzeba          
zacząć proces cyfryzacji zasobów biblioteki od publikacji wydawanych przez Oficynę          
Wydawniczą SGH, bo jest to stosunkowo proste do zrealizowania, a potem           
sukcesywnie przechodzić na kolejne etapy cyfryzacji książek wydawanych przez inne          
wydawnictwa. Należy przeanalizować umowy z autorami, ewentualnie uzupełnić je o          
odpowiednie zapisy dot. przekazania praw autorskich dotyczących wydania w formie          
elektronicznej. W przypadku OW SGH będzie to można stosunkowo sprawnie i           
szybko zrobić. Należy również rozpoznać możliwości współpracy z innymi         
wydawnictwami w celu ustalenia na jakich zasadach można byłoby uzyskać cyfrowe           
wersje wydawanych przez nie publikacji.  

3. W jaki sposób planuje Pani zautomatyzować procesy administracyjne? Może Pani          
podać przykłady? Jakie są priorytetowe kierunki działania administracji według Pani? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że aktualnie dla pracowników działają          
systemy Workflow i EZD oraz, że Uczelnia przygotowuje się do systemu USOS, nie             
wiadomo jednak jak zaawansowana jest obecnie realizacja tego projektu i kiedy i jak             
uczelnia będzie przechodziła z systemu SGH i Wirtualnego Dziekanatu na USOS.           
Podkreśliła, że jej priorytetem jest automatyzacja i cyfryzacja procesów i procedur,           
która usprawni działanie administracji. Odniosła się do współpracy w obrębie          
dziekanatów czy procesów formalnych, tj. wypełnianie formularzy, składanie        
wniosków i podań, które można byłoby składać i rozpatrywać w formie elektronicznej.            
Pani Dziekan jako jeden z przykładów, gdzie potrzebna jest elektroniczna ścieżka           
procedowania podała procedury niezbędne do wyjazdów zagranicznych. Obecnie        
kwestie organizacyjne i formalne są realizowane papierowo, a sprawniej i wygodniej           
byłoby gdyby można było załatwiać je elektronicznie. Zaznaczyła, że pracownicy i           
administracja dysponują możliwością elektronicznej akceptacji dokumentów przez       
system EZD, który można  wykorzystywać na szerszą skalę.  

Przyjazna Uczelnia 

1. Jak planuje Pani utrzymywać relacje z absolwentami Uczelni i angażować ich w życie             
Uczelni? 

Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że aktualnie działa pięć stowarzyszeń          
Absolwentów: Stowarzyszenie Absolwentów SGH, Korporacja Handlu      
Zagranicznego, Stowarzyszenie Absolwentów CEMS, Stowarzyszenie Absolwentów      
WEMBA oraz Stowarzyszenie Absolwentów CEMBA. Ponadto są też absolwenci         
studiów podyplomowych. Wskazała na zbyt małą integrację różnych grup         
absolwentów i zaproponowała stworzenie dla nich platformy komunikacyjnej.        
Podkreśliła również potrzebę wzmocnienia poczucia przynależności absolwentów do        
swojej Uczelni. Jedną z możliwości budowania więzi z absolwentami jest szersze           



włączenie się absolwentów w proces kształcenia poprzez udział w różnych ciałach           
doradczych i projektach biznesowych oraz poprzez umożliwienie im partycypacji w          
procesach dydaktycznych. Absolwenci stanowią ważny zasób Uczelni są        
zainteresowani interakcją, ale inicjatywa ich szerszego włączenia do współpracy leży          
po stronie uczelni. 

Dodatkowo, nawiązała do haseł swojego programu wyborczego, wskazując, że jednym z           
nich jest “Przyjazna Uczelnia”. Oznacza to stworzenie środowiska, gdzie pracownicy          
pracują za dobre wynagrodzenie i aktywnie uczestniczą w wyznaczaniu celów i ich            
realizacji. Wskazała na ważną i potrzebną społeczną misję Uczelni i zaangażowanie           
każdego członka wspólnoty w budowanie wzajemnych przyjacielskich relacji oraz         
tworzenie warunków działania, w których każdy rozumie potrzeby i oczekiwania          
innych interesariuszy. 

Sekcja pytań niezwiązanych bezpośrednio z programem wyborczym 
1. Co uważa Pani o par. 28 (skreślenie z listy studentów po niezdaniu warunku)? Jak              

zapatruje się Pani na pomysł wprowadzenia okresów ochronnych (studenci będący          
na ostatnim roku studiów nie będą skreśleni z powodu niezdania warunku warunku)? 

 
Pani Dziekan Marzenna Weresa wskazała, że tę kwestię można różnie postrzegać. Z jednej             

strony można zrozumieć, że zdarzają się sytuacje wyjątkowe, losowe których          
skutkiem mogą być trudności w zaliczeniu przedmiotu. Jednak z drugiej strony należy            
dbać o jakość kształcenia, więc nie należy dopuszczać do wielokrotnego powtarzania           
niezaliczonego przedmiotu. Przyznała, że ma projakościowe podejście do kwestii         
studiowania, a zbyt elastyczne podejście do sprawy niezdanych egzaminów może w           
dłuższym okresie skutkować spadkiem jakości kształcenia w SGH i negatywnie          
wpływać na wartość dyplomu. Podkreśliła, że należy stać po stronie jakości           
kształcenia i jej umacniania. Pani Dziekan zadeklarowała, że zastanowi się nad           
kwestią wprowadzenia okresu ochronnego, ponieważ pomysł jest nowy, wymaga         
szerszej analizy argumentów za i przeciw. Dodała, że nie ma na to jeszcze gotowego              
rozwiązania. Aby wypracować dobre rozwiązanie potrzebne jest lepsze rozpoznanie         
tematu, tzn. jaka grupa osób ma taki problem, czy zależy to od specyfiki przedmiotu              
czy od wykładowcy. Podkreśliła, że za optymalnym rozwiązaniem powinna stać          
wykonana dogłębna analiza przypadków studentów, których to dotyka i którzy są           
skreślani. 

 
2. Jak zamierza Pani zwiększyć transparentność  i sprawczość systemu oceny zajęć? 

 
Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że inspirowałaby się sposobem oceny          

zajęć przez studentów wykorzystywanym w programach CEMS oraz MBA, gdzie          
stopa zwrotu ankiet jest wysoka. Co więcej zaznaczyła, że w tych systemach            
wykładowca dostaje również ocenę swojej pracy na tle innych, tj. na tle średniej             
oceny wg poszczególnych kryteriów. Pożądane byłoby również porównanie ocen z          
ankiet studentów uzyskiwanych przez prowadzących ten sam przedmiot. Przyznała         
jednakże, że to porównanie nie zawsze może być możliwe do zrealizowania.           
Zaznaczyła, że aktualny system oceny zajęć jest niemiarodajny ze względu na małą            



liczbę wypełnionych ankiet studenckich i zasugerowała potrzebę lepszej promocji         
potrzeby wypełniania ankiet. Pani Dziekan dodała, że hospitacje zajęć mogłyby          
stanowić dodatkowy element oceny, tak samo jak udział w szkoleniach, tzn. w            
przypadku aktywnego udziału dydaktyka w szkoleniach, byłby on premiowany         
dodatkowymi punktami w ocenie pracownika. 

 
3. Co Pani uważa o obecnych warunkach rekrutacji na studia magisterskie w trybie            

sobotnio-niedzielnym, czyli zapisów na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”? 
 
Pani Dziekan Marzenna Weresa poinformowała, że od początku nie zgadzała się z            

zastosowaniem takiego rozwiązania, czego wyrazem były jej wypowiedzi na ten          
temat na posiedzeniach Senatu SGH. Uważa, że brak poprzeczki dla studentów           
niestacjonarnych, a także dla studiujących w językach obcych nie służy budowaniu           
dobrego wizerunku Uczelni i jej absolwentów. Zaznaczyła, że rozumie względy          
finansowe skłaniające do mało wymagającej rekrutacją na studia komercyjne, ale są           
one argumentem krótkookresowym. Zdaniem Pani Dziekan należy zastanowić nad         
wprowadzeniem przynajmniej minimalnych wymagań rekrutacyjnych, poniżej których       
nie powinno się przyjmować na studia jeśli kandydaci nie są w stanie spełnić tych              
minimalnych wymogów.  

 


