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Szanowni Państwo, 

Ograniczenia czasowe debaty nie pozwoliły organizatorom na zadanie wszystkich pytań, które 

zostały sformułowane na czacie przez uczestników debaty. Zobowiązałam się odpowiedzieć na te 

pytania pisemnie. Poniżej zadane na czacie pytania i moje odpowiedzi.  

Zapraszam do dialogu przez MS Teams lub Facebook. 

Marzenna Weresa 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Czy są plany reformy kierunku Big Data, który aktualnie opiera się w większości na technologii 

SAS, która jest stosunkowo rzadko wykorzystywana w korporacjach oraz startupach IT? 

 

Odpowiedź: 

Planujemy przegląd programów wszystkich kierunków studiów, także kierunku Big Data. W 

programach studiów ważnym elementem jest zwiększenie współpracy z biznesem, w tym większe 

wykorzystanie w dydaktyce wiedzy praktycznej naszych partnerów biznesowych i absolwentów. 

Oznacza to, że wprowadzając zmiany na wszystkich kierunkach, także na Big Data, będziemy je 

konsultować z biznesem, sprawdzając jakie są oczekiwania i potrzeby pracodawców co do wiedzy i 

umiejętności absolwentów tego (i innych)  kierunku. Niemniej ważne są konsultacje proponowanych 

zmian programowych ze studentami i absolwentami danego kierunku, aby ustalić jakie są silne i 

słabe strony programu. Diagnoza oparta na opiniach tych grup interesariuszy, także co do zasadności 

wykorzystania technologii SAS, będzie podstawą do wprowadzanych  zmian.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, chciałbym zapytać o zmiany, które proponuje Pani w strukturze Rektoratu. 

1. Co było przyczyną wprowadzenia zmian oraz zmniejszenia liczby prorektorów? 2. Którzy 

poszczególni prorektorzy potencjalnie przejęliby obowiązki obecnych prorektorów? 

 

Odpowiedź: 

Na kadencję 2020-2024 proponuję 3 prorektorów: (1) Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 
(2) Prorektor ds. jakości kształcenia i studentów; (3) Prorektor ds. finansów i rozwoju. Ramowy 

zakres ich zadań jest dostępny na mojej stronie internetowej www.weresa.pl. W kadencji 2020-2024 

proponuję, aby zadania dotyczące rozwoju nauki i współpracy z zagranicą nadzorowała jedna osoba. 
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Takie rozwiązanie mieliśmy już wcześniej w SGH w kadencji 2012-2016 i doskonale się sprawdziło. 

Połączenie nadzoru nad tymi dwoma obszarami zapewnia synergię między działaniami na rzecz 

rozwoju badań naukowych i zwiększania umiędzynarodowienia.   

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Profesor, Czy zamierza Pani skrócić długość zajęć na SGH z obecnych realnych 90 

minut na 45?  

 

Odpowiedź: 

Nie widzę przesłanek do skracania zajęć z 90 minut do 45 minut. Rozwiązanie takie byłoby 

możliwe, gdyby realizować część zajęć w trybie e-learningu lub zwiększyć zakres pracy własnej 

studenta. Wymaga to jednak szerokiej analizy programów i dyskusji m.in. z wykładowcami i 

studentami. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Pani Dziekan, czy zamierza Pani jako rektor naszej Alma Mater wprowadzić zmiany w systemie 

nauczania języków obcych? Chodzi mi szczególnie o przyporządkowanie do grup językowych, 

zwłaszcza w grupach drugiego języka, na podstawie wyników z matury, z rozróżnieniem na maturę 
rozszerzoną oraz podstawową- lub jako alternatywa test poziomujący z języka na początku 1 

semestru studiów licencjackich?  

 

Odpowiedź: 

Zmiany w systemie przyporządkowania do grup językowych są jednym z postulatów wymienionych 

w materiale opracowanym przez Samorząd Studentów SGH. Uważam, że testy poziomujące są 
dobrym rozwiązanym, bo pozwalają wyłonić grupy o podobnym poziomie znajomości języka i 

dzięki temu nauka jest bardziej efektywna.  Jestem pewna, że wspólnie znajdziemy dobre 

rozwiązanie sprzyjające poprawie efektywności nauczania języków obcych w SGH. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

W jaki KONKRETNIE sposób chciałaby Pani Profesor umożliwić zaangażowanie studentów i 

doktorantów w badania naukowe w naszej Uczelni? 
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Odpowiedź: 

Najważniejsze konkretne działania mające na celu włączanie studentów w projekty naukowe to: a) 

system grantów rektorskich na projekty naukowe realizowane przez pracowników ze 

studentami/doktorantami; b) premiowanie wspólnych projektów z udziałem studentów (np. 

dodatkowe punkty dla studentów za realizację tego typu projektów przy wyjazdach zagranicznych); 

c) utworzenie Bazy zleceń dla studentów – baza ofert kierowników projektów w SGH 

(komercyjnych lub naukowych), do których poszukiwani są studenci–wykonawcy oraz baza ofert 

studentów zainteresowanych udziałem w takich projektach; d) opracowanie i wdrożenie systemu 

wsparcia wspólnych publikacji pracowników badawczych z doktorantami i studentami; e) 

wzmocnienie działalności badawczej studenckich kół naukowych (wspomniane granty na wspólne 

badania z pracownikami czy wspólne publikacje); f)  zwiększenie uczestnictwa SGH w sieciach 

partnerskich, w szczególności w ramach programów europejskich; g) intensyfikacja kontaktów z 

wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie (projekty ze studentami i dla studentów) oraz 

wykorzystanie tych sieci do współpracy i doskonalenia warsztatu studentów i doktorantów.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, mówi Pani o premiowaniu najlepszych dydaktyków, Czy najgorsi 

dydaktycy będą karani?  

 

Odpowiedź: 

Opowiadam się za systemem nagród i motywowania do lepszej pracy za pomocą nagradzania. 

Dydaktykom, którzy słabo radzą sobie z prowadzeniem zajęć będziemy proponować szkolenia, które 

pozwolą im rozwijać warsztat dydaktyczny. 

  

Pytanie od użytkownika Michał Grzesiński 

Michał Grzesiński 

Czy SGH powinna być uniwersytetem ekonomicznym, czy szkołą biznesu? 

 

Odpowiedź: 

Można być wiodącym ośrodkiem naukowym i praktyczną szkołą biznesu. Potwierdzają to przykłady 

najlepszych uczelni ze świata (np. Harvard University, Columbia University, Wharton, IESE, 

INSEAD). Co więcej, połączenie badań naukowych i dydaktyki bardzo często prowadzi do 

wyróżniających efektów. Wyzwaniem jest, aby zarówno działalność naukowa, jak też profil 

dydaktyki były do siebie dopasowane. Badania naukowe powinny wychodzić naprzeciw potrzebom 

rynku, a także zmierzać się z problemami współczesnego świata, a wyniki tych badań wzbogacać 
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będą wiedzę nabywaną przez studentów w trakcie procesu dydaktycznego. Działalność naukowa 

może i powinna mieć również wymiary praktyczne i aplikacyjne, co przekłada się na wysoki poziom 

nauczania praktycznego.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Czy rozważa Pani Profesor zmianę w sposobie ustalania godzin zajęć polegającą na usunięciu 

przerwy w trakcie zajęć, która w rzeczywistości rzadko kiedy jest wykorzystywana? 

Odpowiedź: 

Przerwa daje prowadzącemu i studentom elastyczność w przeprowadzeniu zajęć. Jest to również 
czas na odpoczynek, refleksję, dyskusję z wykładowcą, która jest doskonałą okazją do nawiązania 

relacji mistrz-uczeń ważnej w tradycji życia akademickiego.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Bardzo obiecująca jest kandydatura prof. Boratyńskiej na prorektora ds. jakości kształcenia. Czy 

planowana jest gruntowna reforma programu studiów pierwszego stopnia pod względem 

przedmiotów matematycznych? Te są traktowane po macoszemu przez pierwsze 3. semestry, a na 

MIESI, który z założenia ma być kierunkiem quasi-ścisłym, mają najczęściej wymiar 30h, co 

uniemożliwia dokładne wgłębienie się w temat. 

 

Odpowiedź: 

Cieszy mnie pozytywna opinii dotycząca pani prof. Agaty Boratyńskiej jako kandydatki na 

Prorektora ds. jakości kształcenia i studentów. Będzie ona miała w tej kadencji dużo do zrobienia i 

jestem przekonana, że jej świeże spojrzenie na zagadnienia programowe bardzo się przyda. Jako 

osoba otwarta na postulaty studentów i wykładająca przedmioty ścisłe, z pewnością przeanalizuje 

dokładnie programy studiów pierwszego stopnia także pod kątem przedmiotów matematycznych. 

Wspominałam już wcześniej, że planujemy w nadchodzącej kadencji gruntowny przegląd treści 

programów studiów oraz unowocześnienie programów studiów i dostosowanie do oczekiwań rynku. 

Będzie to także dotyczyło kierunku MIESI. 
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Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Czy ma pani kandydata na nowego kanclerza? 

 

Odpowiedź: 

Po wygranych wyborach będę zajmowała się tą kwestią. Taka organizacja jak nasza potrzebuje 

sprawnego menedżera wyłonionego w drodze konkursu. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, Co uważa Pani o nowym logo uczelni (wprowadzonym w grudniu 2018 r.)? 

Czy w przypadku wyboru na Rektora zamierza Pani przywrócić stare logo, czy kontynuować 
używanie nowego?  

 

Odpowiedź: 

Nie widzę uzasadnienia dla przeprowadzonej w 2018 r. zmiany logo uczelni, zwłaszcza, że dawne 

logo łączyło się z długoletnią tradycją. Nie podoba mi się nowe logo SGH, odeszliśmy nawet od 

tradycyjnej zieleni, która zawsze kojarzyła się z SGH wprowadzając inny odcień logotypu. Decyzja 

w sprawie logo powinna być głęboko przemyślana i skonsultowana ze społecznością akademicką 
SGH i innymi głównymi interesariuszami, a tak się nie stało. Zdaję sobie sprawę również z tego, iż 
przywrócenie dawnego logo nie jest łatwe, bo już od 2 lat funkcjonuje nowe logo, a ciągłe zmiany 

logotypu powodują utratę rozpoznawalności naszej uczelni. Spróbuję jednak zmierzyć się z tą 
sprawą i zasięgnę opinii studentów oraz pracowników SGH co do powrotu do tradycyjnego logo 

SGH.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Chciałbym trochę rozwinąć pytanie dotyczące Logo SGH. Co Pani Dziekan uważa na temat procesu 

jego wprowadzenia?  

 

Odpowiedź: 

Sposób wprowadzenia nowego logo nie był właściwy, zabrakło konsultacji ze społecznością 
akademicką co do tego czy w ogóle należy dokonywać takiej zmiany, a jeśli tak, to jaki powinien 

być nowy logotyp.  Nawet Senat uczelni nie został poinformowany o zamiarze zmiany logo.  Jestem 

członkiem Senatu SGH, a o nowym logo dowiedziałam się dopiero w momencie jego wprowadzenia. 



ODPOWIEDZI KANDYDATKI NA REKTORA SGH PROF. DR HAB. MARZENNY WERESY            

NA PYTANIA ZADANE NA CZACIE - DEBATA ZE STUDENTAMI W DNIU 24.03.2020 

 

6 

 

Uważam, że taki sposób zmian, niezależnie czy dotyczą one logo, czy innych spraw z życia Uczelni 

jest wysoce niestosowny. Dlatego m.in. zdecydowałam się kandydować na stanowisko Rektora 

SGH. Uważam, że nasza Uczelnia potrzebuje dialogu i transparentności w każdej sferze, również 
swojego  codziennego funkcjonowania.  

 

Pytanie od użytkownika Michał Zaborski 

Michał Zaborski 

Szanowna Pani Dziekan, Wielu studentów wybierających kierunki ilościowe takie jak MIESI i 

Ekonomia skarży się, że obecny kształt tej części studiów uniemożliwia porządne nauczenie się 
przedmiotów ilościowych. Np. by dobrze przyswoić zagadnienia przyswojone na statystyce, warto 

by najpierw zrobić rachunek prawdopodobieństwa, a przed nim analizę i algebrę. Obecny plan 

studiów uniemożliwia taką kolejność. Czy rozważałaby Pani organicznie basicu do mniejszej liczby 

przedmiotów, tak by zwiększyć liczbę przedmiotów kierunkowych np. inna statystyka dla miesi i 

ekonomii, a inna dla firu i zarządzania? 

 

Odpowiedź: 

Wypracowanie nowej struktury programów studiów jest potrzebne i możliwe do zrealizowania. Jest 

to jednak proces, który powinien rozpocząć się od przeglądu istniejących programów kierunków 

studiów w celu oceny i ewentualnej rewizji zakładanych efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) na danym kierunku pod kątem wewnętrznej spójności tych programów. 

Niezbędna jest eliminacja powtórzeń treści wykładanych w ramach przedmiotów tworzących dany 

kierunek i uzupełnienie treści o brakujące elementy. Jest to zadanie dla Rad Programowych 

kierunków we współpracy z koordynatorami przedmiotów, przy wsparciu ORSE i szerokiej 

konsultacji ze społecznością akademicką, w tym m.in. studentami i w miarę możliwości z 

absolwentami danego kierunku. Kluczowe jest również konsultowanie treści programów z 

przedstawicielami biznesu, czyli pracodawców, bo dla nich kształcimy kadry. Ustalony przez laty 

„basic” też powinien być przeanalizowany pod kątem dopasowania do poszczególnych kierunków 

studiów i ewentualnie dostosowany do wymogów nowoczesnego kształcenia. 

 

Pytanie od użytkownika Alicja Prokopiuk 

Alicja Prokopiuk 

Czy jest planowane zwiększenie liczby opcji studiów popołudniowych oraz czy jest Pani za 

ułatwieniami dla obecnych studentów rekrutujących się na drugi kierunek na SGH? 

 

Odpowiedź: 

Zwiększenie liczby kierunków oferowanych w systemie studiów popołudniowych zależy od popytu 

na takie studia, ale także od możliwości rozwijania oferty, która jest w pewnym stopniu ograniczona 
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np. dostępnością sal wykładowych. Dlatego zwiększanie studiów popołudniowych nie jest dla mnie 

priorytetem.  

Natomiast pragnę pomóc studentom realizującym dwa kierunki. Planuję utworzenie programu 

łączonego tutoringu dla studentów studiujących lub chcących studiować równocześnie w SGH i w 

wybranych uczelniach polskich (np. ekonomia na SGH, prawo na UW; ekonomia w SGH, 

matematyka na UW) – tutor z SGH pomagałby w ułożeniu ścieżki studiów i planowaniu kariery. 

 

Pytanie od użytkownika Mateusz Nita 

Mateusz Nita 

Jaka jest Pani opinia o wykładach online? Czy wprowadzenie wyłączenie wykładów online i 

rezygnacja z tradycyjnych jest brana pod uwagę w przyszłości? 

 

Odpowiedź: 

Wykłady on-line są znakomitym uzupełnieniem tradycyjnego wykładu, sprawdzają się również w 

sytuacjach wyjątkowych, jak np. obecnie po ogłoszeniu stanu epidemii. Nie mogą jednak zastąpić 
kontaktów bezpośrednich, które nie tylko służą do przekazywania wiedzy, ale także do kształtowania 

postaw i budowania relacji między wykładowcą a studentem oraz między studentami.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Obecnie wielu dydaktyków komunikuje się ze studentami poprzez niezbędnik SGH. Część jednak 

ma swoją stronę internetową, część komunikuje się ze studentami poprzez maile. Co uważa Pani o 

większym zsynchronizowiu Wirtualnego Dziekanatu z Niezbędnikiem SGH, tak by był on domyślną 
formą komunikacji ze studentami, tak by nie musieli oni wchodzić na wszystkie platformy, by 

sprawdzić informacje, a wchodzili tylko na niezbędnik, gdzie byłyby umieszczone wszystkie 

materiały? A może ma Pani inny pomysł dotyczący komunikacji między wykładowcami a 

studentami? 

 

Odpowiedź: 

Zdecydowanie jestem za takim rozwiązaniem powiązania Wirtualnego Dziekanatu z Niezbędnikiem. 

Zintegrowanie systemów informatycznych Uczelni jest konieczne, ułatwiłoby to pracę zarówno 

studentom, jak i pracownikom. Obecnie przekonujemy się, że w nauczaniu i bieżących kontaktach 

cenne są również inne narzędzia informatyczne. Może w przyszłości będziemy mogli zbudować 
nowoczesną i bardziej efektywną platformę niż Niezbędnik. Liczę przy tym na nasze firmy 

partnerskie i jestem przekonana, że to partnerstwo przysłuży się rozwojowi SGH. 
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Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Co sądzi Pani o publikowaniu przez wykładowców wykładów w Internecie, tak jak ma to miejsce 

np. na uczelniach brytyjskich? 

 

Odpowiedź: 

Wykładowca ma taką możliwość, aby publikować swoje wykładów, czy materiały w Internecie, ale 

to on dysponuje prawami własności intelektualnej i samodzielnie podejmuje decyzję. Są zalety i 

wady takiego rozwiązania. Pozytywne jest np. to, że upowszechnia się szeroko wiedzę i promuje 

uczelnię. Wadą jest m.in. nieodpłatne przekazywanie know-how i ułatwienie imitacji, co może 

doprowadzić do osłabienia przewag konkurencyjnych uczelni.  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Czy rozważa Pani przeprowadzanie testu z przedsiębiorczości również w rekrutacji na studia 

niestacjonarne? Obecny brak tego etapu obniża poziom przyjętych kandydatów. 

 

Odpowiedź: 

Opowiadam się za dążeniem do ujednolicenia wymagań rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych i studiów w językach obcych. Jeśli dyplom SGH ma mieć tę samą wartość to 

wymagania przy rekrutacji też powinny być jednakowe dla wszystkich typów studiów. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, co uważa Pani na temat nadzorowania przez obecny Skład procesu 

przechodzenia na nauczanie zdalne? Czy zmieniłaby Pani coś w tym procesie? Na ten moment moim 

zdaniem panuje chaos informacyjny, niektóre przedmioty są uruchamiane, a z niektórymi 

wykładowcami do teraz nie ma kontaktu.  

Odpowiedź: 

Zgadzam się z tą opinią, że proces przechodzenia na zdalne nauczanie jest prowadzony chaotycznie. 

Zarówno wykładowcy, jak i studenci nie otrzymali informacji, czy nawet wyraźnej instrukcji o tym 

jak zajęcia powinny być realizowane. Wszystko co wiemy jest w kategorii zalecenia. Zabrakło 

koordynacji tego procesu i przekazania wykładowcom konkretnych wymogów co do realizacji zajęć. 
Każdy wykładowca sam dobiera sposób komunikacji ze studentami - niektóre zajęcia odbywają się 
synchronicznie przez MS Teams, inne są realizowane przy użyciu Niezbędnika. Nie ma jednej 
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formuły, która byłaby obowiązkowa dla wszystkich, nie ma też systemu, który pozwalałby na 

monitorowanie, które zajęcia i w jaki sposób są realizowane. Mam wrażenie, że władze Uczelni 

unikają podejmowania odważnych i konkretnych decyzji, co w obecnej sytuacji wprowadza chaos i 

mnóstwo nieporozumień. Niepotrzebnie tracimy czas na ciągłe dyskusje o potrzebie zmiany. 

Nadszedł czas na konkretne działania. 

 

Pytanie od użytkownika Piotr Kuczmański 

Piotr Kuczmański 

Szanowna Pani Dziekan, jak Pani widzi w przyszłości formę egzaminów? Pytanie dotyczy zwłaszcza 

studiów niestacjonarnych, gdzie studenci już pracują, mają pewną wiedzę oraz praktykę 
gospodarczą. Czy uważa Pani Dziekan, że egzaminy ustne powinny być częstsze? W 100 proc. 

powinno to wyzbyć się problemu ściągania, a jest praktykowane niezwykle często na przykład w 

Danii. 

 

Odpowiedź: 

Egzaminy powinny być uzupełnione (tam, gdzie to jest możliwe) pracami zaliczeniowymi 

realizowanymi w czasie semestru. Moim zdaniem egzaminy ustne nie są dobrym rozwiązaniem, 

gdyż przy stosowaniu tego typu egzaminów większy jest subiektywizm osoby egzaminującej, mogą 
być więc zastrzeżenia co do obiektywności ocen. Egzaminy ustne nie rozwiążą też problemu 

ściągania. Uważam, że ściągnie na egzaminach, jak również plagiaty prac zaliczeniowych, są 
absolutnie niedopuszczalne! 11 przykazanie, które funkcjonuje w SGH od kilkunastu już lat: „11 – 

nie ściągaj!” jest naszym credo. Stosujmy się do tego wszyscy.  

Przypadki  plagiatów, czy ściągania powinny być piętnowane i kierowane do Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów. Tylko w ten sposób można skutecznie walczyć z tym procederem. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, jak ocenia Pani obecną kadencję rektorską w zakresie dydaktyki? Które 

działania podjęte w tym zakresie były słuszne, a które błędne, czy nieudane? Co zrobiłaby Pani 

inaczej?  

 

Odpowiedź: 

Ocenę tej kadencji pozostawiam całej społeczności akademickiej, a konkretną mierzalną oceną 
będzie ocena wyborców. Po wygranych wyborach przedstawię Państwu „bilans otwarcia” i wtedy 

będę mogła szczegółowo wypowiedzieć się na ten temat. Uważam, że nasza Uczelnia potrzebuje 

zmian i szansą na to będzie decyzja wyborców.   
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Pytanie od użytkownika Jan Jarco 

Jan Jarco 

Czy planuje Pani Profesor zredukować liczbę studentów przyjmowanych na kolejne roczniki? 

Pozwoliłoby to na dużo łatwiejszą poprawę jakości kształcenia. 

 

Odpowiedź: 

 

To jest pytanie, na które nie można odpowiedzieć bez kompleksowej analizy czynników 

wpływających na jakość kształcenia oraz modelu finansowania uczelni. Po pierwsze, zmniejszenie 

liczby studentów nie jest jednoznaczne z poprawą jakości kształcenia. Wiele innych czynników 

decyduje o tej jakości, np. zasoby kadry dydaktycznej, infrastruktura (zasoby biblioteki, dostęp do 

infrastruktury technicznej) itp. Oznacza to, że trzeba dogłębnie przeanalizować te wszystkie czynniki 

w celu ustalenia optymalnej liczby studentów, co więcej, najlepiej w podziale na kierunki studiów. 

Liczba studentów wiąże się również z finansowaniem uczelni, zatem pośrednio wpływa na 

możliwości podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.  Subwencja jaką 
otrzymuje uczelnia zależy od wielu różnych komponentów, np. liczba studentów, kosztochłonność 
kierunku, liczba pracowników, w tym prowadzących działalność naukową, poziom 

umiędzynarodowienia, wysokość nakładów na działalność badawczo-rozwojową itp. W związku z 

tym rzetelna odpowiedź na pytanie o zmniejszenie liczby studentów przyjmowanych na kolejne 

roczniki wymaga uwzględnienia tych wszystkich elementów oraz ponadto uwarunkowań prawnych 

działania uczelni.    

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, wiele mówi się o podniesieniu poziomu na kierunku MIESI, natomiast inne 

kierunki również potrzebują uwagi. Kierunki takie jak zarządzanie i e-biznes są często wybierane 

przez studentów, bo uchodzą za łatwe, pojawiają się głosy studentów, że są oni rozczarowani 

programem nauczania na tych kierunkach. Jakie działania zaproponowałaby Pani, by podnieść 
poziom nauczania na tych kierunkach? 

 

Odpowiedź: 

Działania na rzecz poprawy jakości kształcenia dotyczą nie tylko kierunku MIESI. Planuję 
następujące działania projakościowe dla wszystkich kierunków: a) przegląd istniejących programów 

studiów i sylabusów przedmiotów pod kątem ich aktualności i adekwatności do dzisiejszych potrzeb; 

b) zidentyfikowanie potrzeb rynku pracy dot. profilu absolwenta poszczególnych kierunków w celu 

dostosowania programów – konsultowanie programu, sylabusów z pracodawcami; c)  zwiększenie 

współpracy z biznesem, w tym większe wykorzystanie w dydaktyce wiedzy praktycznej naszych 
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absolwentów (w tym włączenie przedstawicieli biznesu w prace Rad Programowych kierunków); e) 

zwiększenie udziału wykładowców zagranicznych w ofercie dydaktycznej (uproszczenie procedur 

formalnych związanych z przyjazdem i prowadzeniem zajęć); f) zwiększenie wykorzystania 

finansowania zewnętrznego na przyjazdy profesorów wizytujących (np. akcja Marie Curie, 

Fulbright); g) rozwijanie międzynarodowej współpracy dydaktycznej m.in. w ramach Erasmus+ 

(wykorzystanie np. programu Knowledge Alliances, nakierowanego na opracowanie nowych, 

innowacyjnych i wielodyscyplinarnych podejść do nauczania i uczenia się, lub programu Strategic 

Partnerships, nakierowanego na wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i 

podniesienie jakości kształcenia), CEEPUS, podwójne dyplomy (programu mogą przecież również 
zakładać wymianę wykładowców [staże dydaktyczne w uczelniach partnerskich]);  

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, co sądzi Pani o wprowadzeniu 2 trybów uczęszczania na zajęcia - attending 

i non-attending, na wzór niektórych uczelni europejskich (np. Universita Bocconi)? 

Odpowiedź: 

Jest to pomysł dyskusyjny i w praktyce wcale nie łatwy to zrealizowania. Jest cała grupa 

przedmiotów, w których bez uczestnictwa w zajęciach zaliczenie w ogóle nie byłoby możliwe, 

niektóre efekty uczenia się też nie mogłyby być zrealizowane. Np. jak student nauczy się 
współpracować w grupie, jeśli nie zrealizuje projektu grupowego, tylko zrobi to jednoosobowo? Jak 

zdobędzie umiejętność prowadzenia debaty, jeśli nie będzie brał udziału w zajęciach? Wydaje mi się, 
że ten pomysł 2 trybów uczęszczania na zajęcia nie sprawdziłby się w SGH. 

 

Pytanie od użytkownika Kinga Mulik 

Kinga Mulik 

Czy brana jest pod uwagę zmiana Regulaminu dotycząca ilości przedmiotów, z których można 

zrezygnować w trakcie toku studiów? W trakcie bieżącej kadencji ilość ta została zmniejszona do 

jednego przedmiotu. W niektórych przypadkach zapoznanie się z sylabusem nie jest wystarczające 

do oceny, jak konkretne zajęcia będą wyglądać i czy pozwolą nam rozwinąć się w oczekiwanym 

kierunku. 

 

Odpowiedź 

Zmiana dokonana w tej kadencji dot. liczby przedmiotów, z których można zrezygnować w czasie 

toku studiów jest moim zdaniem racjonalna, zarówno z punktu widzenia studenta, jak i wykładowcy. 

Pozwala lepiej zaplanować program studiów. Istnieje natomiast możliwość sprawdzenia czy 

wybrany przedmiot odpowiada oczekiwaniom np. kontaktując się przed wyborem przedmiotu z 
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wykładowcą, aby dopytać się o szczegóły, których nie ma w sylabusie, rozwiać wątpliwości co do 

wykładanych treści, czy uzyskać szersze informacje na temat metod prowadzenia zajęć.   

 

Pytanie od użytkownika Adam Dąbrowski 

Adam Dąbrowski 

Szanowna Pani Dziekan, co Pani sądzi o limicie dwóch nieobecności na większości 

ćwiczeń/lektoratów? Czy jako rektor SGH zwiększyłaby/zniosłaby Pani taki limit? 

 

Odpowiedź 

Takie rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat i jest elementem tradycji akademickiej. Nie planuję 
zmiany tej tradycji. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, co sądzi Pani o pomyśle wprowadzenia jednego, konkretnego semestru 

studiów (V semestru) jako domyślnego semestru na wymianę międzynarodową oraz dopasowania 

programu studiów do tego rozwiązania (I rok przedmioty podstawowe, II rok w całości poświęcony 

przedmiotom kierunkowym, III rok wymiana/specjalizacja/seminarium licencjackie)? 

 

Odpowiedź 

Jest to ciekawy pomysł do rozważenia, mógłby ułatwić planowanie ścieżki studiów. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Szanowna Pani Dziekan, chciałbym zapytać, czy widzi Pani jakąś perspektywę rozwoju naszej 

Uczelni, która umożliwiłaby uzyskanie przez nią statusu uczelni badawczej w kontekście konkursu 

ministerialnego "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza", wyróżniającego 10 takich uczelni 

w Polsce (którym przyznawana jest dotacja ministerialna podwyższona o 10% na 6 lat). Czy widzi 

Pani szansę na zaistnienie SGH w tym konkursie i czy byłoby to jej celem? 

 

Odpowiedź 

Nowy konkurs "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" planowany jest za 6 lat, jest więc 

czas na przemyślenie strategii jak dołączyć do tego programu. Uważam, że SGH jako najlepsza 



ODPOWIEDZI KANDYDATKI NA REKTORA SGH PROF. DR HAB. MARZENNY WERESY            

NA PYTANIA ZADANE NA CZACIE - DEBATA ZE STUDENTAMI W DNIU 24.03.2020 

 

13 

 

uczelnia ekonomiczna w Polsce powinna podjąć starania, aby znaleźć się w gronie uczelni 

badawczych. Błędem było nieprzystąpienie do tego konkursu w ubiegłym roku.  

Uważam, że szansę zgłoszenia w nowym konkursie będziemy mieli, gdy postawimy na 

kompleksową, ścisłą współpracę międzynarodową, tak przez bezpośrednie kontakty grup 

badawczych, jak i przez inne formy współdziałania w ramach sieci i zrzeszeń uniwersytetów z 

Europy i świata. To są elementy najwyżej cenione w tym konkursie. Stawiam tu więc na współpracę 
międzynarodową w sferze nauki. 

 

Pytanie od użytkownika Jakub Malicki 

Jakub Malicki 

Pani Dziekan, jednym z priorytetów w Pani programie na przyszłą kadencję jest pozyskanie i 

wsparcie rozwoju talentów. Stypendium Rektora SGH może być czynnikiem wiążącym dla osób, 

które będą musiały podjąć decyzję o np. przeprowadzce do Warszawy. Chciałbym zapytać, czy jest 

planowane podjęcie działań dążących do podwyższenia kwot Stypendium Rektora SGH?  

 

Odpowiedź 

Oczywiście, jeśli tylko możliwości finansowe uczelni na to pozwolą. 

 

Pytanie od użytkownika użytkownik anonimowy 

Anonimowy 

Asystent Stażysta dobry pomysł a skąd finasowanie na te wszystkie obietnicy. Proszę wskazać źródła 

finansowania.  

 

Odpowiedź 

Zatrudnienie asystenta- stażysty powinno wiązać się z zapewnieniem mu pracy w projekcie 

naukowym. Źródłem finansowania pracy asystentów-stażystów powinny być budżety projektów 

naukowych, w których stażyści braliby udział. Inna możliwość finansowania to pozyskanie 

partnerów z biznesu zainteresowanych finansowaniem programu stypendialnego dla asystentów-

stażystów.  

 

Pytanie od użytkownika Ignacy Kwapisz 

Ignacy Kwapisz 

Czy uważa Pani, że średnia jest dobrym wyznacznikiem wiedzy i umiejętności studentów?  

 



ODPOWIEDZI KANDYDATKI NA REKTORA SGH PROF. DR HAB. MARZENNY WERESY            

NA PYTANIA ZADANE NA CZACIE - DEBATA ZE STUDENTAMI W DNIU 24.03.2020 

 

14 

 

Odpowiedź 

Jak każdy miernik średnia ma swoje wady i zalety. Jest to miernik łatwy do wyliczenia i pozwala na 

porównanie wyników różnych studentów. Jednak trzeba wziąć pod uwagę różny stopień trudności 

przedmiotów, niejednakowe podejście i kryteria ocen wykładowców itp.  Reasumując, średnia nie 

jest miernikiem doskonałym, lecz pozwala na przybliżoną, wstępną ocenę wiedzy i umiejętności. 

Można rozważyć uzupełnienie średnie ze studiów innymi miernikami, jednak musiałyby to być 
wskaźniki oparte na uzyskanych w czasie studiów ocenach z poszczególnych przedmiotów. Chętnie 

podejmę dialog w sprawie usprawnienia sposobu oceny wiedzy i umiejętności studentów, gdyby 

studenci zechcieli opracować jakieś nowe rozwiązania w tym zakresie. 

 

Pytanie od użytkownika Adam Dąbrowski 

Adam Dąbrowski 

Które postulaty proponowane przez studentów nie byłyby według Pani zaakceptowane przez 

dydaktyków? 

 

Odpowiedź 

Sądzę, że trudny do realizacji dla dydaktyków jest postulat studentów dotyczący szerszej 

popularyzacji form zaliczenia innych niż egzamin pisemny w sesji. Nie dla wszystkich przedmiotów 

taka forma egzaminu jest możliwa. Trudne do zrealizowania jest również zwiększenie możliwości 

zaliczenia przedmiotu przed sesją. Wprowadzałoby to chaos w organizacji roku akademickiego.  

Nie jest również możliwe podejmowanie decyzji kadrowych na podstawie wyników studenckich 

ankiet oceny zajęć dydaktycznych, gdyż ankiety to tylko jeden z elementów oceny pracownika. 

Możliwe jest natomiast uwzględnienie wyników ankiet studenckich w ocenie pracownika, pod 

warunkiem, że w ankietach wzięłaby udział znaczna część studentów realizujących dany przedmiot. 


