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1. Zmiana form zaliczenia przedmiotów w celu tworzenia wartości 
dla studentów i promowania aktywności w trakcie semestru:

Rozwinięcie:
• rozłożenie ciężaru pracy równomiernie na przestrzeni całego semestru - zwiększe-

nie aktywności w trakcie trwania roku akademickiego przy jednoczesnym zmniej-
szeniu nakładu pracy w sesji

• zwiększenie roli pracy samodzielnej studentów w trakcie semestru poprzez przygo-
towywanie prac pisemnych: esejów, raportów, badań itp.

• implementacja metod aktywizacji studentów na zajęciach: dyskusji, debat, wizyt  
studyjnych itp.

• zwiększenie powszechności praktycznych zaliczeń w formie pracy zespołowej i/lub 
projektowej rozłożonej na dłuższy okres czasu w semestrze

• rezygnacja z wykładu jako domyślnej formy prowadzenia zajęć, popularyzacja ćwi-
czeń i konwersatoriów, eliminacja wykładów dłuższych niż 1,5 h z programu studiów

• zmiana postrzegania standaryzacji i popularyzacja form zaliczenia innych niż  
egzamin pisemny w sesji, zwiększenie możliwości zaliczenia przedmiotu w czasie 
poprzedzającym okres sesyjny

Uzasadnienie:
• Uważamy, że obecna praktyka kumulacji pracy studentów w sesji jest rozwiązaniem 

wysoce nieefektywnym oraz nieprzyjemnym zarówno dla studentów, jak i prowa-
dzących zajęcia. Wysokie zagęszczenie egzaminów w relatywnie krótkim okresie 
czasu utrudnia skuteczne przygotowanie się do zaliczeń oraz minimalizuje wiedzę 
wyniesioną z przedmiotów. W trakcie semestru obecnie od studentów wymagane 
jest relatywnie mało.Większość studentów dostrzega również, że niewiele jest rów-
nież bodźców motywujących do nauki. Przenosząc część ciężaru pracy na semestr 
nie można zatem myśleć jedynie o stawianiu wymagań, ale również o stworzeniu 
odpowiedniej motywacji i odpowiedniego wsparcia przy ich realizacji.

• Twierdzimy, że praca samodzielna jako istota studiów jest jednym z najefektywniej-
szych sposobów uczenia. Pisanie samodzielnych prac w trakcie semestru  pozwo-
li studentom na zgłębienie interesujących ich tematów, zdobycie szerokiej wiedzy, 
wyrobi w nich lepszą umiejętność samodzielnej analizy informacji i formułowania 
wniosków (co jest niezwykle użyteczne na rynku pracy) oraz w praktyce lepiej przy-
gotuje ich do pisania prac dyplomowych.

Oczekujemy, aby kandydaci na Rektora zadeklarowali podejście do tego pro-
blemu w sposób systemowy i popularyzację powyższych praktyk. Chcemy, 
aby za pośrednictwem zaproponowanych przez siebie narzędzi do motywacji 
i wsparcia pracowników dydaktycznych we wprowadzaniu powyższych  
rozwiązań na swoich zajęciach, wyznaczyli kierunek rozwoju dydaktyki zgodny 
z powyższymi założeniami.



• Kluczowym problemem opisywanym przez studentów w kontekście zajęć na uczelni 
jest stosunkowy brak interaktywności zajęć, w szczególności wykładów. Najprost-
szym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem zwiększenia efektywności pracy 
studentów będzie zatem urozmaicenie zajęć o elementy, które zwiększą zainte-
resowanie studentów aktywnym w nich uczestnictwem. Wierzymy, że zwiększy to 
również satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach zarówno wśród słuchaczy, jak i wy-
kładowców. Wspomniane przez nas aspekty zajęć są wynikiem dobrych praktyk 
zgłaszanych przez studentów w ankiecie, w której dyskusja i interakcja stanowiły 
powtarzalny element wypowiedzi studentów.

• Uważamy, że zaliczenia przedmiotów w formie pracy zespołowej i projektowej po-
zwalają na lepsze omówienie zagadnień praktycznych, których popularyzację rów-
nież postulujemy. Taka forma pracy na przedmiotach pomaga również w kształ-
towaniu niezwykle cennych umiejętności miękkich, integracji oraz nawiązywaniu 
kontaktów między studentami.

• W opiniach studentów dostrzegamy negatywny odbiór wykładu jako formy naucza-
nia mało angażującej i niedostosowanej do realiów współczesnej edukacji. Zdajemy 
sobie sprawę z szeregu czynników praktycznych utrudniających znaczące odejście 
od tej formy zajęć jak np. braki w infrastrukturze. Apelujemy jednak, aby tam gdzie 
jest to możliwe dokonywać stopniowego przejścia w kierunku form ćwiczeniowych 
i konwersatoryjnych. Uważamy, że proces zmniejszania powszechności wykładów 
powinien mieć długoterminowy i konsekwentny charakter.

• Obserwujemy odbiór standaryzacji jako procesu ograniczającego pulę możliwych 
form zaliczeń przedmiotów do egzaminu pisemnego w sesji. Zależy nam na odej-
ściu od takiego modelu egzekwowania standaryzacji. Chcemy, aby studenci otrzy-
mywali jak najwięcej możliwości pełnego zaliczenia przedmiotów przed sesją egza-
minacyjną również na przedmiotach podstawowych i kierunkowych. Zmniejszenie 
liczby egzaminów w sesji zmniejszy także prawdopodobieństwo ich kolizji.

Pomysły pod dyskusję:
• Wprowadzenie 2 opcji uczestnictwa i zaliczenia zajęć wzorem czołowych uczelni 

europejskich: “attending” - w której student podlegałby obowiązkowi uczestnictwa, 
w zamian za co otrzymywałby możliwość rozłożonego na okres semestru zalicze-
nia (z definicji mniej wymagającego) oraz “non-attending” - w której student byłby 
zwolniony z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, jednocześnie tracąc możliwość 
zaliczenia w okresie semestru przenosząc je na egzamin w sesji (z definicji bardziej 
wymagający). Wybór między 2 opcjami następowałby na początku semestru.

• Rearanżacja planu semestru w celu wygospodarowania tygodnia przerwy między 
końcem zajęć dydaktycznych, a początkiem sesji egzaminacyjnej. Okres ten mógłby 
stanowić dodatkowy czas na odpowiednią naukę do sesji lub dokończenie pozosta-
łych zaliczeń pisemnych z semestru.

• Zwiększenie udziału partnerów biznesowych w procesie dydaktycznym na Uczelni.  
Dopuszczenie realizacji przez studentów projektów we współpracy z biznesem  
w ramach określonych zajęć oraz udział przedstawicieli firm w zaliczeniu  
przedmiotu.



2. Zwiększenie transparencji i sprawczości ankietyzacji 
przedmiotów

Rozwinięcie:
• poprawienie systemu oceny zajęć dydaktycznych w celu dostarczenia dydaktykom 

pełnej informacji zwrotnej pomagającej w doskonaleniu sposobu prowadzenia za-
jęć oraz doboru materiałów

• publikacja list najlepszych wykładowców oraz zbieranie, prezentowanie i wspiera-
nie przez Uczelnie najlepszych praktyk w dydaktyce dokonywanie realnych decyzji 
kadrowych na podstawie wyników ankiet oceny zajęć dydaktycznych

• promocja przez Uczelnie kultury jakości wśród całokształtu społeczności akademic-
kiej zarówno studentów, jak i dydaktyków

Uzasadnienie:
• Uważamy, że ankiety oceny dydaktycznej są jednym z najskuteczniejszych narzędzi 

wspierających poprawę jakości kształcenia w SGH. Uważamy, że są one przydatne 
dla pozyskiwania informacji zwrotnej od studentów. Przyczyniają się tym samym 
do zwiększania satysfakcji studentów oraz zwiększenia ich zaangażowania w po-
prawianie jakości, dla wykładowców stanowią z kolei świetną pomoc przy dosko-
naleniu zajęć.

• Dostrzegamy, że jednym z kluczowych problemów, które utrudniają jego wyko-
rzystanie jest ich percepcja: studenci nie dostrzegają realnej sprawczości ankiet,  
a wykładowcy ich użyteczności. Wykładowcy wciąż zbyt rzadko wiedzą też jak ko-
rzystać z feedbacku dostarczanego za pomocą ankiet.

• Chcemy, aby Uczelnia aktywnie zwiększała sprawczość ankiet, która musi być do-
strzegalna przez szersze grono akademickie. Jest to jeden z najszerzej cytowanych 
aspektów obecnego systemu oceny jakości kształcenia, na który zwracają uwagę 
zarówno studenci, jak i wykładowcy.

• Zależy nam na stworzeniu kultury jakości na Uczelni, w której zarówno studenci, jak  
i wykładowcy będą doceniani i premiowani za rzetelną pracę. Obawiamy się, że bez 
trwałych i silnych zmian w ogólnej mentalności społeczności akademickiej jakiekol-
wiek zmiany mające na celu umocnienie pozycji SGH względem innych uczelni ska-
zane są na wielkie trudności bądź porażkę. Uważamy również, że zmiany tego typu 
powinny następować przy udziale całej społeczności, zaangażowaniu oddolnym  
i w oparciu o motywację pozytywną.

Oczekujemy, że kandydaci na funkcję Rektora podejdą do tej kwestii w spo-
sób kompleksowy, z dbałością o stworzenie rozwiązań akceptowanych przez 
całą społeczność akademicka. Liczymy, że kandydaci podejdą do powyższych 
postulatów z należytą powagą i będą w stanie zaproponować rozwiązania 
oraz sposoby ich implementacji, które skutecznie usprawnią funkcjonowanie 
procesu ankietyzacji.



Pomysły pod dyskusje:
• przeprowadzanie procesu zbierania ankiet w trybie ciągłym na przestrzeni całego 

semestru (w przeciwieństwie do ograniczenia ich tylko do okresu sesji)
• przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla wykładowców z korzystania i analizo-

wania danych z ankiet
• wprowadzenie do ankiet kryterium ciekawości zajęć
• wprowadzenie możliwości oceny zajęć przez wykładowców (tj. wystawienia ogólnej 

oceny dla grup studentów) w celu uporządkowania informacji zwrotnej na temat 
pracy studentów oraz zwiększenia porównywalności zajęć

3. Reforma planów i programów studiów w celu zmniejszenia 
rozdrobnienia przedmiotów oraz ograniczenia powtarzalności 
materiału

Rozwinięcie:
• rewizja materiału na przedmiotach w celu lokalizacji oraz eliminacji powtórzeń - 

zmniejszenie liczby przedmiotów poprzez konsolidację istniejących przedmiotów  
w nowe, liczące więcej punktów ECTS kursy

• zmiana tradycyjnego postrzegania systemu punktów ECTS, “uwolnienie” wagi 
punktowej przedmiotu od liczby godzin zajęciowych i ujęcie w niej nakładu pracy 
samodzielnej studenta

• eliminacja powtórzeń materiału między studiami licencjackimi i magisterskimi,  
zaznaczenie wyraźnej progresji między dwoma stopniami studiów

• zdefiniowanie kierunków na studiach licencjackich jako szerszych tematycznie  
i ogólniejszych przy jednoczesnym zwężeniu obszarów kierunkowych na studiach 
magisterskich, zapewnienie podobnego poziomu specjalizacji kierunków na po-
szczególnych stopniach studiów

• rewizja aktualności programów studiów pod kątem uzupełnienia oferty kierunków 
o dostarczające studentom umiejętności twardych, na które jest popyt zarówno na 
rynku pracy, jak i wśród studentów.

• nadanie procesowi reformy programów studiów skoordynowanego odgórnie, spój-
nego charakteru, wprowadzanie nowych ofert dydaktycznych w szerokiej konsulta-
cji ze społecznością akademicką

Oczekujemy, że kandydaci na Rektora uczynią jednym ze swoich priorytetów 
rewizję planów i programów studiów. Liczymy, że kandydaci zadeklarują prze-
prowadzenie ich reformy w sposób uwzględniający konsultacje ze społecz-
nością akademicką, również studentami, już na etapie diagnozy problemów  
i tworzenia założeń, a nie w formie konsultacji finalnego projektu. Oczekujemy, 
że przy reformowaniu planów i programów studiów pod uwagę zostaną wzię-
te powyższe założenia.



Uzasadnienie:
• Dostrzegamy, że jedną z największych bolączek studiów w SGH są wciąż zbyt po-

wszechne powtórzenia materiałów na poszczególnych przedmiotach i zbyt duże 
ich rozdrobnienie. Uważamy, że rozwiązaniem tego problemu może być rewizja 
materiału ujętego w sylabusach i konsekwentne tworzenie przedmiotów obejmują-
cych szerszy zakres materiału, które miałyby jednocześnie większą wagę wyrażoną 
punktami ECTS.

• Obecna forma postrzegania systemu ECTS tj. powszechna praktyka, aby 1 ECTS 
równał się 10 godzinom zajęć, nie wykorzystuje w pełni jego potencjału i stanowi 
znaczące ograniczenie przy tworzeniu nowych programów studiów. Nie odzwier-
ciedla również realnego nakładu pracy, który należy włożyć w zaliczenie przed-
miotu. Zależy nam na zwiększaniu wag punktowych przedmiotów, jednocześnie 
chcemy uniknąć sytuacji wystąpienia przerostu godzin zajęciowych. Chcemy, aby 
punkty ECTS lepiej oddawały zakres pracy samodzielnej i realną trudność zalicze-
nia przedmiotu.

• Pragniemy, aby każdy student kończący studia licencjackie w SGH dostrzegał re-
alną wartość z kontynuacji ich w ramach studium magisterskiego. Z tego powodu 
należy skupić się na wypracowaniu realnej progresji między studiami obu stopni, 
tak aby studia magisterskie stanowiły wyraźny skok w zaawansowaniu i szczegóło-
wości omawianego materiału. 

• Chcemy, aby studia w SGH w organiczny sposób wspierały postępującą specjaliza-
cję swoich studentów. W przypadku studiów magisterskich dostrzegamy wartość  
i jakość płynącą z kierunków studiów z mniejszą liczbą studentów i o wyższym po-
ziomie specjalizacji. W związku z tym postulujemy stworzenie węższych kierunków 
magisterskich wskazujących konkretniejsze ścieżki studiów i liczących mniej studen-
tów. Wierzymy, że tego typu zmiana pozwoli zwiększyć satysfakcję studentów ze 
studiowania, podwyższy jakość kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz za-
pewni gwarancje otwierania się przedmiotów o charakterze bardziej specjalistycz-
nym.

• W licznych konsultacjach ze studentami dostrzegliśmy, że ich bardzo duże grono 
jako ważną wskazuje potrzebę wyniesienia konkretnych umiejętności twardych ze 
studiów. Jako takowe rozumiemy np. umiejętność obsługi oprogramowania, znajo-
mość języków programowania czy konkretne certyfikaty kompetencji. Zdobycie ta-
kiego certyfikatu może nastąpić zarówno w ramach danego przedmiotu, jak i osob-
no, dla wszystkich studentów SGH. Te przedmioty, które przygotują do zdobycia 
takiego certyfikatu, powinny mieć specjalne oznaczenie. Uważamy, że w Uczelnia 
powinna zapewnić studentom możliwość rozwijania tych umiejętności w odpowie-
dzi na wyraźny popyt ze strony studentów.

• Naszym zdaniem kluczową kwestią przy realizacji któregokolwiek z powyższych po-
stulatów będzie wypracowanie spójnej wizji programu studiów w SGH począwszy 
od pierwszego semestru studiów licencjackich, aż po ostatni semestr studiów ma-
gisterskich. Bez takowego poglądu wszelkie próby poprawy programów studiów 
nie dostarczą oczekiwanych rezultatów. Jej wypracowanie będzie niosło za sobą 
daleko idące konsekwencje, w związku z tym musi być ono oparte na szeroko za-
krojonych konsultacjach, w które włączone zostaną wszystkie grupy w ramach spo-
łeczności akademickiej. Jako ciało, które może w znaczącym stopniu wesprzeć pro-
ces reformy programowej wskazujemy nowo utworzone rady kierunków. 



Pomysły pod dyskusję:
• wprowadzenie przedmiotów całorocznych w celu zmniejszenia ich rozdrobnienia  

i uspójnienia pracy na obu semestrach podczas roku

• skrócenie okresu trwania przedmiotów podstawowych do jednego roku, zabloko-
wanie możliwości wyboru przedmiotów kierunkowych na pierwszych dwóch seme-
strach

• tworzenie bloków przedmiotów tj. zgrupowań kursów, w ramach których studenci 
będą mogli wybierać część przedmiotów

• wprowadzenie na studiach magisterskich kierunków w formie „research program-
mes” skupionych bardziej na prowadzeniu prac badawczych niż zaliczaniu kolejnych 
przedmiotów, skierowanych do osób zainteresowanych rozwojem naukowym

• eliminacja specjalności na studiach magisterskich w duchu zdefiniowania kierun-
ków na tym poziomie jako specjalistycznych samych w sobie

• wprowadzenie obowiązku realizacji określonej części przedmiotów w języku obcym

4. Zapewnienie przez Uczelnię szeroko zakrojonego wsparcia 
dla dydaktyków przy prowadzeniu zajęć oraz administracyjnej 
organizacji studiów

Rozwinięcie:
• badanie poziomu znajomości oraz prowadzenie stałych kursów z języka angielskie-

go dla dydaktyków, zwłaszcza tych prowadzących zajęcia po angielsku

• implementacja i popularyzacja nowatorskich metod nauczania oraz metod zdal-
nych np. e-learning czy blended learning

• wprowadzenie zintegrowanego systemu przypisującego studentów danego kursu 
do niezbędnika na podstawie zapisu na zajęcia

• przystosowanie mechanizmów pracy dydaktyków do potrzeb praktyków biznesu, 
chcących łączyć pracę zawodową z dydaktyką na uczelni

Oczekujemy, że kandydaci na Rektora w ramach procesów realizacji założeń 
wymienionych w poprzednich punktach przedstawią sposób na wsparcie roz-
woju kompetencji dydaktyków i zachęcą do prowadzenia zajęć nowoczesny-
mi metodami. Liczymy również, że przedstawią propozycje na przyciągnięcie 
praktyków biznesowych do nauczania.

Uzasadnienie:
• Uważamy, że prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie jest zada-

niem wysoce wymagającym. Postulujemy stworzenie systemu wsparcia prowa-
dzących w zadaniach takich jak przygotowanie materiałów dla studentów czy ob-
sługa niezbędnika.



• Zależy nam na zwiększaniu atrakcyjności Uczelni dla studentów zagranicznych  
i kształtowaniu kluczowych umiejętności wykładowców. Uważamy, że rozwój kursów 
języka angielskiego dla pracowników dostarczy im wartości dodanej i jednocześnie 
poprawi odbiór zajęć przez studentów.

• Chcemy, aby SGH znajdowało się w czołówce stosowania nowoczesnych tech-
nik nauczania z wykorzystaniem technologii. Postulat ten stał się tym ważniejszy  
w obliczu obecnej epidemii wirusa SARS-CoV-2, która wymusiła na Uczelni pod-
jęcie szybkich działań w tym zakresie. Cieszymy się ze względu na sprawność ich 
podjęcia i pozytywny odbiór w społeczności studenckiej, jednocześnie liczymy na 
ich kontynuację i ustrukturyzowanie także w dalszej przyszłości.

Pomysły pod dyskusję:
• systemowe zapewnienie możliwości wcześniejszego zaliczenia przedmiotów  

w przypadku wyjazdu studentów na wymianę,

• doprowadzenie do pełnej integracji platformy e-sgh z Wirtualnym Dziekanatem

• wprowadzenie obowiązku prowadzenia niezbędnika przy jednoczesnym wsparciu 
technicznym i szkoleniowym ze strony Uczelni

5. Zmiany dotyczące systemu nauczania języków obcych w SGH

Rozwinięcie: 
• przyporządkowanie do grup językowych, zwłaszcza w grupach drugiego języka,  

na podstawie wyników z matury, z rozróżnieniem na maturę rozszerzoną oraz pod-
stawową

• ewaluacja testu kompetencyjnego punktowanego przy rekrutacji na wymiany  
zagraniczne i ograniczenie subiektywności w procesie jego oceniania

• rozszerzenie oferty umożliwiającej się uczenia się języków obcych od podstaw  
wykorzystując na to punkty ECTS przeznaczone na przedmioty do wyboru

Oczekujemy, że kandydaci na funkcję Rektora zadeklarują wprowadzenie  
powyższych rozwiązań we współpracy i konsultacji ze społecznością studencką 
oraz położą nacisk na reformę systemu rekrutacji na wymiany zagraniczne  
na bardziej sprawiedliwą.

Uzasadnienie:
• Popieramy założenie, aby każdy z absolwentów studium licencjackiego operował 

dwoma językami obcymi na poziomie co najmniej B2. To stanowi kluczowy element 
obecnej wartości dyplomu Uczelni. Musimy być jednak świadomi, że na studia  
rekrutują się studenci z bardzo rozbieżnym poziomem znajomości języków, zwłasz-
cza tych drugich. Powoduje to konieczność zróżnicowania podejścia do kształcenia  
i dostosowania metod nauczania języka w zależności od poziomu studenta. Gdy 
poziom studentów w jednej grupie będzie jednolity, skorzystają na tym zarówno  
studenci, jak i lektorzy mogący efektywniej zarządzać procesem doskonalenia  



umiejętności językowych grupy. To rozwiązanie zakłada, że studenci, którzy w proce-
sie rekrutacyjnym nie uwzględnili matury z drugiego języka obcego powinni wspól-
nie zostać przydzieleni do grup.

• Obecna forma testu kompetencyjnego cechuje się niską porównywalnością wyni-
ków pomiędzy poszczególnymi grupami językowymi. Jest ona spowodowana dużą 
subiektywnością z powodu sprawdzania testów przez lektorów prowadzących 
dane grupy - dostrzegamy potrzebę standaryzacji jego oceny. Jednocześnie do-
strzegamy, że w kontekście braku obiektywności testu, liczba uzyskanych punktów 
na wymianę jest zbyt wrażliwa na różnice w jego wyniku.

• W ankiecie “Gdybym był/a Rektorem…” duża liczba studentów zwracała uwagę 
na brak możliwości nauki języków od podstaw. Naszym zdaniem Uczelnia powin-
na wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i zapewnić możliwość uczęszczania 
na zajęcia językowe na poziomie początkującym. Studenci wykorzystywaliby w ten 
sposób punkty ECTS przeznaczone na przedmioty konkursowe. Uważamy również, 
że przed uruchomieniem takich zajęć należy przeprowadzić badanie, które pokaże, 
jakimi językami są szczególnie zainteresowani studenci SGH.

Pomysł pod dyskusję:
• Wielu studentów zgłasza uciążliwość jaką jest odbywanie się lektoratów od godziny 

8:00 podczas pierwszego roku studiów. Zważając zarówno na odbywanie się zajęć 
w SGH do godzin wieczornych, jak i mnogość wydarzeń towarzyszących studiowa-
niu odbywających się w popołudniami lub wieczorami, dużym komfortem dla stu-
dentów byłoby rozpoczynanie zajęć o tej godzinie, co na II roku tj. 9:50.

• Alternatywą dla rozwiązania uwzględniającego przyporządkowanie do grup języ-
kowych na podstawie wyników maturalnych jest przeprowadzenie testu z języka 
obcego na początku I semestru, w celu diagnozy rzeczywistego poziomu znajo-
mości języka i przydzielenia studentów do odpowiednich grup. Jest to rozwiązanie 
bardziej wymagające operacyjnie, ale zapewniające lepszą precyzję w tworzeniu 
grup na tym samym poziomie znajomości języka.

6. Wspieranie działalności badawczej i publicystycznej studentów

Rozwinięcie:
• stworzenie systemu wsparcia studentów w procesie publikacji poprzez m.in. dziele-

nie się know-how oraz organizację recenzji

• wspieranie działalności kół naukowych, zarówno badawczej poprzez organizację 
np. konkursów grantowych, oraz publicystycznej poprzez m.in. wsparcie promocyj-
ne, recenzenckie i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

• przygotowanie studentów do potencjalnej przyszłej kariery naukowej poprzez roz-
wój programów badawczych, takich jak np. Młody Naukowiec, rozbudowa systemu 
staży badawczych na Uczelni dla studentów, zapewnienie możliwości zaliczenia 
praktyk poprzez udział w programie oraz zapewnienie wynagrodzenia lub stypen-
diów dla uczestników

• stworzenie ścieżek na studiach magisterskich skierowanych dla studentów chcą-
cych rozwijać swój potencjał naukowy na studiach doktoranckich



• zapewnienie możliwości podejmowania części pracy badawczej przez studentów 
na stażach badawczych, organizacja programów partnerskich stypendialnych  
i szkół letnich na partnerskich uczelniach zagranicznych

Uzasadnienie:
• Uważamy, że jedną z najważniejszych przyczyn małej liczby badawczych inicjatyw 

studenckich jest powszechny brak wiedzy na temat ich przeprowadzania. Wie-
rzymy, że ze wsparciem Uczelni pod kątem know-how przedsięwzięcia tego typu  
zaczną być dużo liczniejsze.

• Organizacje i koła naukowe posiadają nieprzebrany potencjał pod kątem działal-
ności badawczej i publicystycznej, aby jednak w pełni wykorzystać ten potencjał 
potrzebne jest istotne wsparcie finansowe i infrastrukturalne. Uczelnia musi spra-
wić, aby działalność naukowa stała się dla organizacji bardziej przystępna.

• Wierzymy, że pierwsze kroki na drodze kariery naukowej należy podejmować jak 
najwcześniej. Dzięki programom i stażom badawczym studenci są dobrze przygo-
towani i mają okazję zapoznać się ze specyfiką pracy naukowej.

• Uważamy, że istnieje grupa studentów, która już na etapie studiów magisterskich 
zainteresowana jest rozwinięciem badawczych aspektów swojego kształcenia. 
Uważamy, że wychodząc naprzeciw ich potrzebom Uczelnia ma szansę przyczynić 
się do wykształcenia swojej przyszłej kadry naukowej.

• Dostrzegamy, że podstawową siłą współczesnej nauki jest jej umiędzynarodowie-
nie. Chcemy, aby SGH również uczestniczyło w szerokiej wymianie doświadczeń  
z innymi uczelniami z zagranicy. Zależy nam, aby oferta rozwoju naukowego za gra-
nicą dla studentów była również jak najszersza. Doceniamy obecnie funkcjonujące 
przykłady stypendiów naukowych oferowane przez Uczelnie (jak np. stypendium  
na Northeastern Illinois University) i zależy nam na ich upowszechnieniu. Dostrze-
gamy również potrzebę uporządkowania naboru na tego typu programy.

Oczekujemy, że kandydaci na Rektora zadeklarują implementację powyższych 
rozwiązań i będą rozwijać potencjał drzemiący w społeczności studenckiej.

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

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

