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1. Stworzenie systemu dostarczania feedbacku dotyczącego 
działalności jednostek administracyjnych jak np. dziekanat

Rozwinięcie:
• stworzenie kanału, za pośrednictwem którego studenci będą mogli na bieżąco  

zgłaszać zarówno pozytywny, jak i negatywny feedback związany z kontaktem  
i współpracą z jednostkami administracyjnymi Uczelni, takimi jak m.in. Dziekanaty,  
Centrum Programów Międzynarodowych, Sekcja Pomocy Materialnej czy Dział 
Księgowości Projektowej,

• wprowadzenie systemowej możliwości dla studentów do zgłaszania ich sugestii  
i pomysłów na ulepszenie ich współpracy z jednostkami administracyjnymi, z moż-
liwością wynagradzania tych osób,

• wykorzystywanie informacji dotyczących zgłoszonych problemów w celu stałego  
udoskonalania organizacji administracji uczelnianej oraz uwzględnianie opinii  
studentów w ocenie pracowników.

Uzasadnienie: 
• podczas tworzenia studenckiego raportu na potrzeby międzynarodowej akre-

dytacji dla szkół biznesowych EQUIS co najmniej trzykrotnie pojawiło się pytanie  
o systemowe sposoby dostarczania informacji zwrotnej na temat funkcjonowania 
jednostek uczelnianych, co pokazuje, że powinien to być stały element zarządzania 
uczelnią,

• obecnie studenci nie mają możliwości systemowego zgłaszania napotkanych trud-
ności podczas kontaktu z administracją Uczelni. Niestety stosunkowo często zda-
rzają się sytuacje wprowadzania studentów w błąd lub nieprzychylnego traktowa-
nia. Takie osoby nie posiadają możliwości zgłoszenia tych nieprawidłowości,

• na ten moment, jedyną dostępną dla studentów formą pomocy w rozwiązywaniu 
problemów jest indywidualne wsparcie Rzecznika Praw Studenta oraz Samorządu 
Studentów SGH, którzy zbyt często muszą wyprowadzać studentów z błędu i po-
magać im w egzekwowaniu ich zaniedbanych praw,

• uważamy, że wiele powtarzających się problemów można by rozwiązać dzięki bie-
żącej analizie problemów zgłaszanych przez studentów oraz wzięciu pod uwagę 
proponowanych przez nich usprawnień.

Oczekujemy, że kandydaci na funkcję Rektora SGH przedstawią swoją  
koncepcję na stworzenie oraz wdrożenie systemu dostarczania feedbacku  
dotyczącego pracowników jednostek administracyjnych przez studentów.  
Liczymy również, że podadzą, jak zamierzają uwzględniać dostarczoną infor-
mację zwrotną w zarządzaniu administracją.



2. Poprawa współpracy między administracją a organizacjami 
studenckimi i kołami naukowymi

Rozwinięcie:
• dostosowanie formularza Zgłoszenia Projektu Akademickiego do obecnych wyma-

gań stawianych przed organizacjami, w szczególności:
• określenie wymagań, których spełnienie pozwala na wykorzystanie konkretnych 

pomieszczeń znajdujących się w budynkach Uczelni (np. konieczność wyrażenia 
zgody na wykorzystanie Sali Kolumnowej przez Prorektora ds. dydaktyki i studen-
tów), opublikowanie ich oraz zautomatyzowanie procesu kontroli spełnienia tych 
wymagań poprzez formularz ZPA

• umożliwienie rezerwacji przestrzeni coworkingowych poprzez formularz ZPA
• wprowadzenie możliwości zgłaszania listy osób upoważnionych do odbioru kluczy 

do pomieszczeń użytkowanych przez organizacje studenckie 
• dokładne określenie maksymalnego czasu trwania kolejnych etapów procedowa-

nia Zgłoszeń Projektów Akademickich
• utworzenie regulaminu użytkowania Auli Spadochronowej zawierającego jasnego  

i zamkniętego katalogu zasad, których należy przestrzegać
• usprawnienie procesu pozyskiwania finansowania działalności studenckiej  

i wydatkowania środków przez organizacje studenckie, w tym integracja systemu 
zamówień publicznych i ZPA w ramach jednego narzędzia 

Uzasadnienie:
• uważamy, że dla sprawnego działania Uczelnianych Organizacji Studenckich nie-

zbędne jest określenie przejrzystych i stabilnych zasad współpracy z organami 
Uczelni

• wielokrotnie zmieniające się interpretacje różnego rodzaju wymagań stawianych 
przed organizacjami studenckimi powodują nieporozumienia pomiędzy przedsta-
wicielami organizacji studenckich a administracją, co w konsekwencji prowadzi do 
strat wizerunkowych, a nawet finansowych organizacji studenckich

• przedłużający się proces procedowania Zgłoszeń Projektów Akademickich oraz 
umów partnerskich zniechęca potencjalnych partnerów biznesowych do współ-
pracy z organizacjami zrzeszonymi w SGH

Oczekujemy, że kandydaci na funkcję Rektora SGH wraz ze swoimi zespołami 
zadeklarują stworzenie i wdrożenie powyższych rozwiązań. Liczymy również, 
że kandydaci uwzględnią, że powyższe działania mają zostać zrealizowane we 
współpracy z Samorządem Studentów SGH i organizacjami studenckimi, a nie 
przez nich.



3. Usprawnienie działalności dziekanatów studiów i rozwinięcie 
katalogu spraw możliwych do załatwienia poprzez Wirtualny 
Dziekanat
 
Rozwinięcie:
• utrzymanie wprowadzonej z powodu zagrożenia epidemią COVID-19 możliwości 

złożenia dowolnego podania drogą elektroniczną
• cyfryzacja procesu przyznawania stypendiów oraz przydziału miejsc w Domach 

Studenta
• wydłużenie godzin otwarcia dziekanatu dla studentów, w szczególności w okresie 

przedłużania ważności legitymacji studenckich
• ujednolicenie stron internetowych dziekanatów wraz z prezentowanymi Instruk-

cjami i zasadami dotyczącymi uniwersalnych kwestii m.in. przepisywania ocen lub 
zgłoszeń kolizji egzaminów i terminów składania podań

Uzasadnienie:
• W dobie cyfryzacji kolejnych jednostek administracyjnych konieczne jest umożliwie-

nie studentom załatwienia większości spraw związanych ze studiami bez koniecz-
ności fizycznej wizyty w dziekanacie

• Wprowadzenie w pełni elektronicznych systemów (np. przyznawania pomocy ma-
terialnej) pozwoli ograniczyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji lub zagubienia nie-
zbędnych dokumentów

• W ankiecie “Gdybym był/a Rektorem…” wielu studentów zadeklarowało, że priory-
tetowo podjęłoby działania mające na celu zniwelowanie kolejek do dziekanatów, 
zwłaszcza w okresach przedłużania ważności legitymacji. Wierzymy, że wydłużenie 
czasu obsługi studentów pozwoli uniknąć kolejek w okresach zwiększonego zapo-
trzebowania na kontakt z Asystentami Toku.

• Jesteśmy świadomi, że obydwa Dziekanaty obsługują dwie różne grupy studen-
tów. Należy jednak pamiętać, że wszyscy tworzą jedną społeczność, a ten sam 
Regulamin Studiów obowiązuje obydwie grupy w takim samym stopniu. Studenci 
mają dostęp do dwóch stron internetowych, na których treści odnoszą się do tych 
samych przepisów, jednak prezentowane są w niektórych przypadkach w inny spo-
sób. Zasady odnoszące się do tych samych kwestii powinny być w jak największym 
stopniu ujednolicone w obydwu Dziekanatach. Mowa tutaj w szczególności o:

        > publikacji Instrukcji Dziekańskich, 
         > wyznaczaniu terminów składania podań i umieszczaniu ich w konkretnym miejscu,
        > określaniu zasad przepisywania ocen. 

Oczekujemy, że kandydaci na funkcję Rektora SGH wraz z kandydatami  
na funkcję prorektorów ds. studenckich i dziekanów studiów zadeklarują  
spełnienie powyższych postulatów w trakcie trwania kadencji. 



4. Zmiana polityki w zakresie skreśleń studentów

Rozwinięcie:
• od początku bieżącego roku obowiązuje w pełni §28 Regulaminu Studiów, który 

mówi o tym, że student, który nie zaliczy powtarzanego przedmiotu jest skreślany 
z listy studentów bez możliwości wznowienia się, a jedynie z opcją ponownej rekru-
tacji,

• pomysłem, którego analizę skutków chcielibyśmy otrzymać od Władz Uczelni przed 
jego definitywnym postulowaniem, jest wprowadzenie okresu ochronnego doty-
czącego niezdania powtarzanych przedmiotów podczas V i VI semestru studiów 
licencjackich oraz III i IV semestru studiów magisterskich. W tym wypadku studen-
tom, którym nie udałoby się zaliczyć warunkowo powtarzanych przedmiotów na 
powyższych semestrach, zostałaby przyznana możliwość warunkowego powta-
rzania semestru.

Uzasadnienie:
• Jako Samorząd Studentów SGH nie posiadamy danych dotyczących faktycznych 

skutków zarówno tych zaimplementowanych, jak i tych proponowanych rozwiązań, 
dlatego oczekujemy, że w odpowiedzi na zaproponowane przez nas pomysły, przed 
podjęciem jakichkolwiek decyzji, przez administrację zostanie przeprowadzona 
analiza potencjalnych skutków prezentowanych propozycji,

• Zależy nam na projakościowym podejściu do reformy, w związku z tym zwracamy 
uwagę na sytuację studentów będących na końcu swoich zmagań. Ostatni rok to 
czas, w którym według toku studiów zrealizowane są wszystkie przedmioty podsta-
wowe i w większości te kierunkowe. W tym czasie studenci, zwłaszcza na studiach 
licencjackich, realizują specjalizację, co związane jest ze stawieniem czoła przed-
miotom prowadzonym zwykle przez wąskie grono prowadzących. Wymagana wie-
dza jest w niektórych przypadkach szczegółowa i specjalistyczna, co wpływa na 
wyższy poziom trudności egzaminów. Studenci chcący podjąć się zdobycia specja-
lizacji nie powinni być w żaden sposób hamowani. W aktualnej sytuacji decyzja ta 
wydaje się być ryzykowna ze względu na obawę o skreślenie z listy studentów na 
tak zaawansowanym etapie studiów,

• Obecne rozwiązanie jest projakościowe na pozór, ponieważ promuje i premiuje wy-
bieranie mniej wymagających wykładowców, u których ryzyko niezdania egzaminu 
jest niższe.

Oczekujemy, że kandydaci na funkcję Rektora SGH wraz ze swoimi kandyda-
tami na prorektorów ds. studenckich oraz dziekanów zadeklarują przepro-
wadzenie analizy skutków powyższego zapisu, przedstawią ją reprezentan-
tom społeczności studenckiej i wypracują politykę prawdziwie projakościową  
w tym zakresie.



Jeśli masz jakieś pytania
lub sugestie - skieruj je na profil 
Wybory rektorskie SGH 2020 

na Facebooku.

https://www.facebook.com/WyboryRektorskieSGH2020/

