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Spotkanie z Kandydatem na Rektora SGH dr hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH 
 

Odpowiedzi na pytania, które dotyczą spaw, które nie zostały poruszone podczas spotkania ze 

społecznością studencką 

 

1. Panie Profesorze, czy jest Pan teraz na Uczelni? A jeśli tak, to dlaczego nie przestrzega Pan 

akcji #zostań w domu? 

W okresie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19  

Minister zobowiązał władze uczelni do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Jako 

prorektor odpowiedzialny między innymi za zarządzanie muszę koordynować procesy 

zapewniające sprawne funkcjonowanie uczelni oraz wspierać pracowników, którzy pracują w 

budynku SGH. Kapitan ze statku schodzi ostatni. W miarę możliwości dostosowuję się do akcji 

Zostań w domu, którą uważam za słuszną i bardzo pożyteczną.  

2. Szanowny Panie Prorektorze, przedstawił Pan swój zespół, dlaczego nie ma w nim obecnej 

Pani Prorektor Godlewskiej-Majkowskiej? 

Bardzo cenię współpracę z p. prof. Hanną Godlewską-Majkowską. Pani Profesor ze względów 

osobistych nie chce  pełnić funkcji prorektora w kadencji 2020-2024. Bardzo żałuję. Będę z p. 

Profesor współpracował w innej formule.   

3. Czy asystent-stażysta byłby programem dostępnym również dla absolwentów studiów 

magisterskich, którzy dopiero zastanawiają się nad studiami doktoranckimi? 

Tak. Osoby, które będą studiować na drugim roku studiów drugiego stopnia, którzy chcą się 

rozwijać w obszarze badawczym i dydaktycznym będę mogli być zatrudnieni na stanowisku 

asystenta stażysty.  

4. Panie rektorze, planuje Pan przeprowadzenie generalnych remontów budynków ""G"" i 

""A"". Gdzie w tamtym okresie przeniesie się życie uczelni i wszystkie wydarzenia, które 

odbywają się na Auli Spadochronowej? 

Remont budynku Głównego i budynku A jest nieunikniony ze względu na konieczność 

dostosowania do przepisów przeciw pożarowych. Remont tych budynków będzie wiązał się z 

wyłączeniem pewnych części budynków. Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem sal 

dydaktycznych. W tym celu została wynajęta część budynku szkolnego przy ul. 

Abramowskiego oraz prowadzimy rozmowy z Urzędem Miasta i Dzielnicy w sprawie wynajęcia 

budynku w pobliżu campusu SGH. Gdy zaistnieje konieczność wyłączenia z eksploatacji Auli 

Spadochronowej to wydarzenia zostaną przeniesione do budynku C lub nowo wybudowanego 

budynku S na ul. Batorego.   
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5. Czy uważa Pan, że poziom studiów niestacjonarnych powinien być wyrównany z 

poziomem studiów stacjonarnych? Co sądzi Pan o wprowadzeniu takich samych kryteriów 

rekrutacji (tj. test z przedsiębiorczości + wyniki egzaminów maturalnych)? 

Tak, efekty uczenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.  Sprawa 

sposobu rekrutacji na studia niestacjonarne wymaga dogłębnej analizy i dyskusji. Natomiast 

istotną kwestią jest dbanie o wartość dyplomu.    

6. Czemu asystent stażysta może wg Pana być dopiero na 2 roku studiów magisterskich? Czy 

osoby na wcześniejszych latach studiów nie miałyby według Pana możliwości rozwoju w 

kierunku akademickim? 

Asystent -stażysta będzie zatrudniony na Uczelni, więc musi się wykazać pewnymi już 

posiadanymi kompetencjami badawczymi i dydaktycznymi. Studenci studiujący na niższych 

latach będą mogli uczestniczyć w programie Młody naukowiec lub warsztatach poświęconych 

prowadzeniu badań lub zajęć organizowanych dla studentów.   

7. Panie Rektorze, w swoim programie wspomina Pan o wspieraniu rozwoju studentów, przy 

czym ważnym czynnikiem może okazać się stypendium Rektora SGH? 

Będziemy starali się pozyskiwać stypendia dla najlepszych studentów od osób lub  podmiotów 

zewnętrznych. Obecnie dwa takie stypendia są przyznawane.  Chcemy taki program 

stypendialny znacznie rozszerzyć.  

8. Szanowny Panie Rektorze, co uważa Pan o publikowaniu wykładów w Internecie dla 

studentów, by mogli oni ponownie je odtworzyć, tak jak ma to miejsce na przykład na 

uczelniach brytyjskich? 

Cyfryzacja w obecnej rzeczywistości musi występować. Możliwość  publikowania wykładów w 

Internecie wymaga przeprowadzenia analizy prawnej, szczególnie w aspekcie praw 

autorskich.   

9. Szanowny Panie Prorektorze, jak niektóre osoby podczas wczorajszego spotkania z Panią 

Dziekan, chciałbym zwrócić uwagę na powtarzanie się treści w ramach różnych zajęć i niski 

poziom jakości kształcenia. Już nawet w postrzeganiu zewnętrznym SGH traci, o czym 

świadczy chociażby ranking Perspektywy w ub. roku. Funkcje Prorektora ds. dydaktycznych 

i studenckich zdecydował się Pan ponownie powierzyć Panu Prof. Krzysztofowi 

Kozłowskiemu. Jest to wykładowca bardzo ceniony przez studentów i sam prowadzony 

przez Pana Profesora przedmiot wspominam jak najlepiej. Mimo to jako uczelnia nie udaje 

nam się poprawić naszej pozycji. Dlaczego w takim razie nie udało się w tej kadencji 

podnieść jakości kształcenia, czy wykorzystać szans związanych z nową ustawa? Co sprawia, 

ze wierzy Pan w możliwość takich zmian w ciągu 4 kolejnych lat? 

Bardzo dziękuję za miłe słowa. W tej kadencji musieliśmy przede wszystkim wprowadzić nową 

ustawę 2.0, która zmieniła cały ustrój szkolnictwa i szkół wyższych. Był to bardzo złożony i 

pracochłonny proces. Poczyniliśmy jednak pewne działania mające na celu podniesienie 

jakości kształcenia. Rektor powołał pełnomocnika rektora  ds. jakości kształcenia, 

wprowadzono standaryzację przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz powołano 

rady kierunków. Jest to dobra podstawa do dalszego podnoszenia jakości kształcenia. Chcę, 

żeby rady kierunków odpowiadały za program kierunku oraz sposoby kształcenia. Raz w roku 

rady będą dokonywać analizy programów danych kierunków na podstawie opinii nauczycieli 

akademickich i studentów. W radach kierunków praktycznych będą również uczestniczyć 
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interesariusze zewnętrzni, których działalność jest powiązana z danym kierunkiem, aby 

również jak najbardziej odpowiadał on wymaganiom pracodawcy. Pierwszymi dwoma  

zadaniami rad w następnej kadencji będzie określenie sylwetki absolwenta oraz analiza treści 

programowych pod kątem ich zgodności z danym kierunkiem i przydatności, biorąc pod 

uwagę określoną sylwetkę absolwenta oraz powtarzalności treści.  

10. Panie Profesorze, jak planuje Pan wspierać organizacje i koła studenckie? W ostatnim roku 

po raz pierwszy odbył się wyjazd liderów organizacji i SKN-ów, czy planuje Pan inne, 

podobne i nowe inicjatywy? Czy planuje Pan zwiększenie budżetu FRS? 

 

Tak. Uważam, że tego typu szkolenia są bardzo przydatne i zgodne z naszym hasłem: SGH 

kształtuje liderów. Z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi chciałbym opracować 

plan szkoleń, który w największym stopniu spełniałby oczekiwania liderów organizacji i kół 

naukowych.  Plan musi uwzględnić możliwości finansowe uczelni. Po ustabilizowaniu sytuacji 

związanej z COVID – 19 będę mógł odpowiedzieć na pytanie dotyczące zwiększenia budżetu 

FRS.  W obecnej sytuacji z mojej strony nierzetelną odpowiedzią byłaby odpowiedź tak.  

 

11. Jaki jest Pana stosunek do obecnego logotypu SGH? Czy chciałby Pan powrócić do 

poprzedniej jego wersji? 

 

Sposób wprowadzenia nowego logotypu SGH nie mogę ocenić do końca pozytywnie. Jako 

władze uczelni nie przeprowadziliśmy szerszych konsultacji w społeczności SGH. W przyszłej 

kadencji zobowiązuję się przed podjęciem strategicznych decyzji przeprowadzać konsultacje 

z kluczowymi interesariuszami. Z punktu widzenia wizerunkowych logo nie powinno być zbyt 

często zmieniane. Dlatego też nie przewiduję w najbliższym czasie jego zmiany.  

 

12. Jako przewodniczący Rady do spraw Przedsiębiorczości przy obecnym Prezydencie RP, co 

zrobił Pan na rzecz społeczności akademickiej, a w szczególności studentów? 

Od wielu lat podejmuję działania na rzecz przedsiębiorczości. Byłem jednym z inicjatorów 

Olimpiady Przedsiębiorczości. Byłem współautorem podstawy programowej z podstaw 

przedsiębiorczości oraz współautorem jednego z pierwszych podręczników z 

przedsiębiorczości do liceów. Nadzorowałem również Inkubator Przedsiębiorczości na SGH, 

który uznawany był w tamtym okresie za jeden z najlepszych w Polsce.  Jako przewodniczący 

Rady w tym roku zorganizowałem spotkanie Rady ze studentami, w którym uczestniczyli 

również przedstawiciele Rządu, nauczyciele i przedstawiciele organizacji zajmujących się 

edukacją przedsiębiorczą. Tematem spotkania był stan i perspektywy rozwoju edukacji  

przedsiębiorczości w  Polsce. Na spotkaniu zostało sformułowanych szereg postulatów. 

Również w tym roku został zorganizowany Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu 

przedsiębiorczości. Prace na Konkurs można nadsyłać do 15.05 br.  

13. Jak zapatruje się Pan Profesor na zjawisko łączenia pracy i studiów dziennych przez 

studentów SGH, szczególnie na studiach magisterskich? 

Nie widzę przeszkód w łączeniu pracy i studiowania na studiach dziennych pod warunkiem, że 

student wywiązuje się ze swoich obowiązków. Obowiązki zawodowe  nie mogą stanowić 

uzasadnienia dla nieprzygotowania się do zajęć lub egzaminu. Nie może być przeszkodą w 

uczestnictwie w zajęciach.  
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14. Jakie jest Pańskie podejście do domów studenta SGH ? 

 

Pytanie bardzo ogólne. Uważam, że domy studenckie na SGH powinny istnieć, szczególnie że 

w naszych planach jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych. W dłuższej perspektywie 

po zmianie planu zagospodarowania kampusu naszym zamiarem jest wybudowanie nowego 

domu studenta. 

 

15. Szanowny Panie Rektorze, jakie konkretne działania podejmie Pan jako Rektor, żeby ukrócić 

haniebną i niestety dość powszechną praktykę ściągania? 

Uważam, że ściąganie jest niedopuszczalnym zachowaniem niezgodnym z kluczową wartością 

SGH jaką jest uczciwość.  W 2006 roku byłem jedną z osób, która wspólnie z ówczesną  

prorektor ds. dydaktyki i studentów p. prof. M. Romanowską opracowaliśmy zasady, które 

miały zapobiegać ściąganiu na egzaminach. Obecnie chciałbym udoskonalić te zasady i jak 

najszybciej wprowadzić je na nowo w życie. Powinny być one przestrzegane i egzekwowane z 

wyciąganiem konsekwencji w stosunku do studentów i nauczycieli, którzy ich nie 

przestrzegają. Ważne jest również uświadomienie społeczności akademickiej, że ściąganie na 

naszej Uczelni jest niedopuszczalne.  Dlatego też przeprowadzę akcję promującą jedenaste 

przykazanie: Nie ściągaj. Chciałbym w tę akcję zaangażować również Samorząd Studentów i 

Samorząd Doktorantów.      

16. Jakie jest Pana zdanie na temat uwzględnienia punktów za działalność studencką w 

przyznawaniu stypendium Rektora? Naturalnie nie powinno się zaniedbywać wyników w 

nauce przez działalność studencką, natomiast są pewne inicjatywy studenckie, jak np. 

projekty badawcze we współpracy z kolegiami, przygotowywanie warsztatów edukacyjnych 

czy publikacji naukowych, które warto nagrodzić za włożony w nie wysiłek. 

Jestem otwarty na propozycję przyznawania dodatkowych punktów za działalność naukową 

czy dydaktyczną. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń formalnych. Kwestia dodatkowych 

punktów, które byłyby brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium Rektora wymaga 

sporządzenia analizy prawnej i finansowej oraz uzgodnień z Samorządem Studentów.  

17. Szanowny Panie Rektorze, tematem często podnoszonym przez studentów 1 roku studiów 

licencjackich są zajęcia z lektoratów. Postulatem studentów jest przyporządkowanie do 

grup językowych, zwłaszcza w grupach drugiego języka, na podstawie wyników z matury, z 

rozróżnieniem na maturę rozszerzoną oraz podstawową bądź jako alternatywa test z 

drugiego języka na początku 1 semestru studiów, na podstawie którego studenci byliby 

przyporządkowani do grup. Co sądzi Pan o tych rozwiązaniach? 

Ze względu na bardzo zróżnicowany poziom znajomości drugiego języka wprowadzę 

przyporządkowanie studentów do grup językowych ze względu na kompetencje językowe. 

Muszę jednak zaznaczyć, że takie same efekty uczenia muszą być zrealizowane niezależnie od 

poziomu danej grupy językowej.  
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18. Czy ocenia Pan, że egzaminy na studia II stopnia są właściwe? Czy dobrze oceniają 

przygotowanie kandydatów? 

 

W zeszłym roku została wprowadzona zmiana egzaminu na studia drugiego stopnia. Zostały 

wprowadzone dwa typy egzaminów. Jeden dla kierunków bardziej zmatematyzowanych, 

drugi dla kierunków bardziej humanistycznych. Taki podział oceniam dobrze. Zróżnicowane 

testy  lepszym stopniu sprawdzają kompetencje przydatne na danym kierunku studiów.  

 

19. Czy będą wykorzystywane najlepsze praktyki dydaktyczne opracowane przez studentów? 

 

Zamierzam stworzyć katalog dobrych praktyk między innymi w obszarze dydaktyki. Katalog 

ten cały czas będzie uzupełniany. W nim będą mogły być również zamieszczane praktyki 

zgłaszane przez studentów. Za prowadzenie takiego katalogu będzie odpowiedzialny Ośrodek 

Rozwoju Studiów Ekonomicznych.     

 

20. Co uważa Pan o zmniejszeniu liczby przedmiotów o małej liczbie ECTS, w zamian za co 

zajęcia miałyby więcej punktów ECTS i liczba zajęć w programie studiów tym samym by się 

zmniejszyła? 

Liczba punktów ECTS nie powinna tylko zależeć od liczby godzin dydaktycznych. Musi 

uwzględniać nakład pracy studenta. W niej powinna być zawarta między innymi liczba godzin 

zajęć, samodzielna praca studenta, praca zespołowa oraz praca na zajęciach. Docelowo liczba 

ECTS nie będzie powiązana tylko z liczbą godzin. 

21. Panie Rektorze - czy rozważa Pan wprowadzenie drugiego języka lektoratów jako 

przedmiotu wymiennego z socjologią również na studiach stacjonarnych dziennych? Jest to 

przedmiot za bardzo małą ilość punktów ECTS a sprawia wielu studentom dużo problemów 

przez co nie mogą się w pełni skupić na najważniejszych przedmiotach. 

Nie przewiduję takiej możliwości. SGH jest uniwersytetem, więc kształcenie ogólne jest bardzo 

ważne.  Dzięki niemu studenci zdobywają nowe kompetencje bardzo przydatne we 

współczesnym świecie. Pozwalają one na świadome funkcjonowanie absolwentów w 

społeczeństwie. Sprzyja to kształceniu według zasady: Praktyczna teoria.   
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