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Drodzy Studenci!

W ciągu wyborów rektorskich na kadencję 2020-2024 w ramach  
działalności oficjalnego bloku elektorów studenckich  
przeprowadziliśmy konsultacje studenckie i udostępniliśmy ankiety 
do wypełnienia dla studentów i absolwentów. Stworzyliśmy również 
postulaty naszej społeczności w dwóch najważniejszych dla nas  
obszarach - jakości kształcenia oraz administracji i sprawach  
studenckich.  Zorganizowaliśmy spotkania z kandydatami na funkcję  
Rektora, prorektora właściwego ds. studenckich oraz dziekanów 
obu studium. Zwieńczeniem naszej pracy było jednogłośne oddanie  
głosów na dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Poniżej prezentujemy Wam wynik powyższych działań, a mianowicie  
deklaracje i stanowisko wobec postulatów studenckich Rektora  
elekta dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH zaprezentowane  
podczas kampanii wyborczej. Jeżeli macie do nich jakieś pytania, nie 
wahajcie się napisać do nas na fanpage Samorząd Studentów SGH.

Mamy nadzieję, że ten dokument będzie służył naszym następcom 
przez kilka nadchodzących kadencji i będzie dla nich pomocą  
w planowaniu działań oraz egzekwowaniu ich od Uczelni.

Ze studenckim pozdrowieniem,
Justyna Witkowska

Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH 
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Dialog z interesariuszami

1. Włączenie Przewodniczącego Samorządu Studentów SGH do gremium Kolegium  
Rektorsko - Dziekańskiego.

2. Udostępnianie członkom Senatu SGH kwartalnego sprawozdania dotyczącego  
funkcjonowania Uczelni oraz wspólne ustalenie formy i informacji, które mają  
zostać zawarte w sprawozdaniu. 

3. Organizacja regularnych, codwutygodniowych spotkań Rektora z przedstawicielami  
Samorządu Studentów SGH, w których udział będzie brał również prorektor  
ds. dydaktyki i studentów oraz dziekani studiów. Podczas spotkań omawiane  
będą bieżące sprawy oraz działania długofalowe. 

4. Zwiększenie zaangażowanie absolwentów SGH w życie Uczelni poprzez  
rozpowszechnianie wspólnych inicjatyw angażujących wszystkie organizacje  
absolwenckie na Uczelni. Wprowadzenie dla absolwentów SGH  zniżki na  
studia podyplomowe i inne formy kształcenia, wynegocjowanie z innymi firmami  
zniżki na ich produkty lub usługi dla absolwentów SGH. Powołanie Rady Absolwentów,  
w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń absolwenckich. 
Jednym z zadań Rady byłoby wypracowanie strategii współpracy.

5. Opracowanie ksiąg dobrych praktyk dotyczących zarówno obszaru naukowego  
i dydaktycznego, jak i organizacyjnego oraz współpracy z otoczeniem. Katalog ten  
na bieżąco będzie uzupełniany. Będą w nim również zamieszczane praktyki  
zgłaszane przez studentów. 

6. Opracowanie wspólnie z Samorządem Studentów SGH sposobu badającego  
satysfakcję studentów ze studiowania.

Administracja i działalność studencka

1. Wprowadzenie systemu oceny pracownika 360 stopni, który polega na włączaniu  
w ocenę opinii od wszystkich interesariuszy mających kontakt zawodowy z daną osobą  
tj. przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz “klientów” wewnętrznych  
i zewnętrznych, czyli między innymi studentów i doktorantów. To rozwiązanie daje  
możliwość oceny pracowników administracji przez studentów. Wprowadzenie tego  
sposobu oceny jest czasochłonne - należy przygotować system oraz przeszkolić  
pracowników, którzy mają być oceniani i będą oceniać. Zostanie wprowadzony najpóźniej 
w drugiej połowie kadencji.

2. Przekształcenie Działu Obsługi Studenta w Biuro Obsługi Studenta jako jednostki, w której 
scentralizowane zostaną  kwestie administracyjne dotyczące organizacji studenckich i kół 
naukowych. Celem utworzenia tej jednostki jest umożliwienie przedstawicielom organizacji i 
kół naukowych załatwiania wszystkich spraw w jednym miejscu bez konieczności załatwiania  
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spraw w innych jednostkach administracji. Nastąpi mapowanie procesów związanych  
z obsługą organizacji studenckich i kół naukowych, w którym udział wezmą przedstawiciele 
studentów.  

3. Utrzymanie obecnego poziomu środków finansowych w Funduszu Ruchu Studenckiego  
z możliwością  jego podwyższenia w przyszłości, pod warunkiem, że nie nastąpi znaczące 
pogorszenie sytuacji finansowej Uczelni spowodowanej pandemią.

4. Umożliwienie rezerwacji przestrzeni coworkingowych poprzez formularz Zgłoszenia  
Projektu Akademickiego oraz wprowadzenie możliwości zgłaszania listy osób  
upoważnionych do odbioru kluczy do pomieszczeń użytkowanych przez organizacje  
studenckie. Określenie maksymalnego czasu trwania kolejnych etapów procedowania  
Zgłoszeń Projektów Akademickich. Opracowanie regulaminu użytkowania Auli  
Spadochronowej zawierającego jasny i zamknięty katalog obowiązujących zasad.  
Usprawnienie procesu pozyskiwania finansowania działalności studenckiej i wydatkowania  
środków przez organizacje studenckie. Zostanie przeanalizowana  możliwość  integracji 
systemu zamówień publicznych i ZPA.

5. Utworzenie Centrum Wsparcia Procesów Administracyjnych, które pomagałoby w realizacji  
spraw administracyjnych oraz rozwiązywaniu zgłaszanych problemów i przyjmowałoby 
propozycje usprawnień procesów administracyjnych. Wdrożenie dwóch technik mających  
na celu poprawę procesów: KAIZEN (ciągłe usprawnianie procesów) oraz kół jakości  
(spotkania w celu rozwiązywania konkretnych problemów). Ogłaszanie konkursów na  
najlepsze pomysły dotyczące usprawnienia określonych działań. Dokonanie analizy i oceny 
najważniejszych procesów administracyjnych w celu ich ulepszenia.

Sprawy studenckieSprawy studenckie

1. Powołanie Uczelnianego Rzecznika Praw Studenta, który na bieżąco współpracowałby  
z Rzecznikiem Praw Studenta ze strony Samorządu Studentów SGH oraz samych  
studentów  w wyjaśnianiu problemów i egzekwowaniu ich praw.

2. Wypracowanie wspólnie z Samorządem Studentów SGH rozwiązania kwestii zapisów  
§ 28 Regulaminu Studiów, dotyczących skreślenia z listy studentów w przypadku  
niezaliczenia przedmiotu powtarzanego warunkowo. Wprowadzenie okresów ochronnych  
dla ostatniego semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia, w których zapis  
paragrafu nie obowiązywałby oraz możliwości kolejnego powtarzania przedmiotu po 
otrzymaniu pozytywnej decyzji Dziekana na uzasadniony wniosek.

3. Digitalizacja procesów związanych ze sprawami studenckimi mająca doprowadzić 
do umożliwienia załatwiania dużej liczby spraw studenckich (podania i dokumenty)  
z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 

4. Uelastycznienie godzin pracy Dziekanatów w okresach zwiększonego zapotrzebowania na 
kontakt z pracownikami Dziekanatów. Zainstalowane większej liczby telewizorów z numer-
kami kolejki do obu Dziekanatów na terenie Uczelni m.in. w Klubie Jajko.

5. Ciągłe dążenie do ujednolicenia zasad postępowania w obydwu Dziekanatach, szczegól-
nie ujednolicenie powinno dotyczyć procedur dotyczących zarówno studiów licencjackich, 
jak i magisterskich.
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6. Dokonanie szczegółowej analizy finansowej różnych wariantów rozwiązań dotyczących 
rekrutacji na studia magisterskie w trybie sobotnio-niedzielnym w celu zmiany sposobu 
rekrutacji mającej na celu zwiększenia wymagań wobec kandydatów na studia II stopnia. 

7. Traktowanie wartości rynkowej dyplomu i dbałości o nią jako priorytetu przy  
podejmowaniu decyzji strategicznych.

8. Analiza sytuacji związanej ze stypendiami rektora i podjęcie działań w celu podniesienia  
kwoty przyznawanej studentom oraz digitalizacja procesu jego przyznawania.  
Podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania stypendiów dla najlepszych studentów 
od osób fizycznych lub podmiotów prawnych. 

DydaktykaDydaktyka

1. Uruchomienie tutoringu obejmującego 5% najlepszych studentów z możliwością  
otrzymania dodatkowych nieodpłatnych punktów ECTS po rekomendacji tutora.  
Identyfikowanie osób zdolnych będzie następować zaraz po procesie rekrutacji. Przy  
wyborze studentów będą brane  pod uwagę osiągnięcia podczas olimpiad, zdanie  
matury na bardzo dobrym poziomie, wyniki w trakcie nauki w szkole, wyniki z testu  
przedsiębiorczości oraz realizacja projektów społecznych w szkole ponadpodstawowej. 
Współpraca między mentorem a studentem będzie opierała się na dobrowolności.

2. Utrzymanie standaryzacji oraz przeanalizowanie tego procesu w celu umożliwienia innych  
sposobów zaliczania przedmiotu niż tylko egzamin pisemny. Po przeglądzie planów  
i programów studiów będzie możliwe utworzenie/wydzielenie jednostki administracyjnej  
odpowiedzialnej za przeprowadzanie egzaminów standaryzowanych w celu lepszego  
zarządzania tym procesem.

3. Większe zaangażowanie władz Uczelni w promocję wypełniania ankiet studenckich 
oraz utrzymanie możliwości uzyskania dnia rektorskiego przy zwrotności powyżej 50%.  
Współpraca przy ewaluacji treści i pytań zawartych w ankiecie w celu ich udoskonalenia  
i możliwości formułowania na ich podstawie bardziej szczegółowych wniosków.  
Premiowanie najlepiej ocenianych w ankietach wykładowców. Zapewnienie infrastruktury  
umożliwiającej łatwiejsze wypełnianie ankiet. Włączenie ankiet studenckich do oceny  
nauczycieli akademickich. Lepsze komunikowanie prowadzącym zajęcia, w jaki sposób 
mogą zapoznać się z  wynikami ankiet studenckich.

4. Powołanie  na funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Jakuba  
Brdulaka, prof. SGH, jako osoby posiadającej duże kompetencje w zakresie jakości  
kształcenia oraz zwiększenie roli zespołu Pełnomocnika w kształtowaniu dydaktyki w SGH.

5. Wspieranie wykładowców w rozwoju ich kompetencji poprzez rozszerzenie oferty kursów  
podnoszących kompetencje pedagogiczne, rozwój szkoleń dotyczących nowych  
technologii wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. W przypadku osób prowadzących 
zajęcia w języku angielskim zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji językowych 
w postaci dostosowania szkoleń do indywidualnego poziomu znajomości języka.

6. Reforma planów i programów studiów w celu uaktualnienia ich i eliminacji powtarzalności  
treści programowych na poszczególnych kierunkach. Dokonywanie corocznej analizy  
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programów kierunków studiów z uwzględnieniem  opinii nauczycieli akademickich  
i studentów przez rady kierunków. Określenie sylwetki absolwenta danego kierunku  
studiów oraz analiza treści programowych pod kątem ich zgodności z określoną sylwetką.  
Przeprowadzanie na każdym etapie procesu doskonalenia dydaktyki konsultacji ze  
społecznością SGH. Bezpośrednie nadzorowanie tego  procesu przez Rektora wraz  
z Senacką Komisją Programową.

7. Zwiększenie udziału partnerów biznesowych w procesie dydaktycznym poprzez  
nawiązanie bardziej ścisłej współpracy z Klubem Partnerów i innymi przedsiębiorstwami. 
Włączenie przedstawicieli partnerów biznesowych w pracę rad programowych kierunków  
bardziej praktycznych. Rozwinięcie oferty przedmiotów realizowanych wspólnie  
z liderami życia gospodarczego. Stworzenie i bieżące aktualizowanie, we współpracy  
z przedstawicielami biznesu oraz organizacji gospodarczych i społecznych, a także  
urzędami administracji rządowej i samorządowej, katalogu tematów prac, które mogliby  
realizować studenci w ramach zajęć, pisania prac licencjackich i magisterskich oraz  
działalności studenckich kół naukowych. Uruchomienie programów studiów dualnych  
z przedsiębiorstwami.

8. Utworzenie nowych kierunków studiów po analizie oczekiwań pracodawców i studentów,  
a także możliwości wykładowców. Kreowanie małych kierunków specjalistycznych na  
studiach magisterskich z zachowaniem kształcenia ogólnego.

9. Promowanie i stopniowe rozwijanie stosowania form aktywnych i angażujących  
w nauczaniu wybranych przedmiotów. Wprowadzanie wzorem czołowych światowych 
uczelni najlepszych praktyk wykorzystania metody problemowej PBL (problem-based  
learning) podczas zajęć. Instytucjonalne wspieranie organizacji dyskusji, debat i  
interaktywnych form kształcenia. Ograniczenie liczby tradycyjnych wykładów na rzecz 
zwiększenia znaczenia konwersatoriów i ćwiczeń.

10. Zaangażowanie władz Uczelni w promowanie sposobu prowadzenia zajęć zawierającego  
równomierne rozłożenie pracy studenta w ciągu całego semestru. W przypadku  
przedmiotów kierunkowych i do wyboru na ostateczną ocenę powinny składać się bardziej 
aktywne formy zaliczenia takie jak: aktywność na zajęciach, realizacja projektów, eseje,  
raporty z badań, udział w forum dyskusyjnym.

11. Zmiana tradycyjnego postrzegania systemu punktów ECTS i zawarcie w nim oprócz liczby  
godzin zajęć także samodzielną pracę studenta oraz pracę zespołową. Docelowo 
liczba ECTS nie powinna być powiązana tylko z liczbą godzin zajęć. Tworzenie 
bloków przedmiotów, w ramach których studenci będą mogli wybierać część przedmiotów. 
Ściślejsze egzekwowanie następstwa treści nauczanych na przedmiotach przez tworzenie  
zalecanych kolejności realizacji przedmiotów na danych kierunkach. Realizowane tych  
zadań przez rady dydaktyczne kierunków.

12. Promowanie i poszerzanie zakresu stosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce,  
zarówno tych wspomagających tradycyjne formy kształcenia, jaki wprowadzających nowe 
rozwiązania dydaktyczne, m.in. webinaria. Przygotowanie nowoczesnego studia umożli-
wiającego tworzenie nagrań i komunikację zdalną.
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LektoratyLektoraty

1. Poziomowanie grup językowych na początku studiów za pośrednictwem rozmowy  
z przyjętymi już kandydatami. Rozwiązanie zostanie dopracowane we współpracy  
z Centrum Nauki Języków Obcych, wśród pomysłów, które będą analizowane  jest  
rozmowa online przez system działający na bazie hirevue. 

2. Rozbudowa oferty o języki niszowe nauczane od podstaw. Zaoferowanie  
studentom możliwość wyboru nauki trzeciego języka w ramach przedmiotów do  
wyboru.Ustalenie we współpracy z Samorządem Studentów SGH oraz Centrum Nauki 
Języków Obcych listy języków, które studenci będą mogli wybierać z uwzględnieniem 
ich preferencji oraz możliwości pracowników. Rozwiązanie kwestii pensum nauczycieli 
takich języków nastąpi między innymi poprzez zatrudnienie ich na umowę-zlecenie. 

3. Ewaluacja formy testu kompetencyjnego stanowiącego element rekrutacji na wymiany 
zagraniczne. Egzamin powinien w sposób bardziej obiektywny sprawdzać kompetencje 
językowe studentów i być przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, w skład której 
nie wchodziłby jedynie nauczyciel uczący danego studenta.

NaukaNauka

1. Zatrudnianie na stanowisku asystenta - stażysty osób na drugim roku studiów  
magisterskich. Osoby, które ukończyły program “Młody Naukowiec” oraz otrzymały  
pozytywną rekomendację swoich opiekunów będą miały pierwszeństwo w zatrudnianiu 
ich na stanowisko asystenta-stażysty. Praca na tym stanowisku zapewni dobre przy 
gotowanie do realizacji zadań zarówno naukowych, jak i dydaktycznych poprzez ścisłą 
współpracę z pracownikami instytutu lub katedry.  Asystenci stażyści będą mogli  brać 
udział w badaniach naukowych, przygotowywać się do prowadzenia zajęć pod opieką 
doświadczonych nauczycieli akademickich oraz brać udział pracach organizacyjnych, 
np. współorganizować konferencje i seminaria naukowe. Dla osób zatrudnionych na 
tym stanowisku jest przewidziane wynagrodzenie, natomiast rodzaj umowy obecnie 
podlega analizie.

2. Stworzenie sieci współpracy z zagranicznymi uczelniami poprzez ambasadorów SGH  
i zapewnienie organizacji staży naukowych dla studentów i doktorantów na tych  
Uczelniach. W miarę możliwości ustanowienie programów stypendialnych dla  
studentów SGH na tych uczelniach. Wyselekcjonowano już 31 uczelni na świecie,  
przykładowo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, Francji, Niemczech  
i Wielkiej Brytanii, na których pracują osoby, które związane były z SGH.

3. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na konkurs na najlepszy projekt  
badawczy dla studenckich kół naukowych. Wspomaganie organizowania konferencji  
naukowych przez studenckie koła naukowe oraz wydawanie co roku monografii  
prezentującej wyniki badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe. 

4. Implementacja wspólnych inicjatyw kadry akademickiej, studentów i doktorantów  
poprzez udział w projektach badawczych, w których będą obowiązkowo uczestni-
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czyć przedstawiciele kadry akademickiej, studentów i doktorantów. W ramach projektu  
uczestnicy będą publikować wspólne monografie i artykuły.

5. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie otwartości kadry na potrzeby  
rozwoju naukowego studentów i doktorantów. Służyć temu będą granty na projekty  
naukowe z zadaniami badawczymi dla młodych uczonych, jak również konferencje  
i publikacje naukowe związane z osiągnięciami badawczymi studentów i doktorantów  
wraz z kadrą akademicką SGH.


