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1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodnicząca Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Justyna 

Witkowska rozpoczęła posiedzenie o godzinie 18:05 i powitała zgromadzonych radnych. Rada  

w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o zaakceptowaniu przesłanego w materiałach porządku 

obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 11 grudnia 2019 r.  

Przewodnicząca Justyna Witkowska zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do przesłanego protokołu  

z posiedzenia Rady Samorządu Studentów w dniu 11 grudnia 2019 r. Przy braku uwag protokół  

z posiedzenia Rady w dniu 13 grudnia 2019 r. został w głosowaniu jawnym przyjęty przez Radę. 

 

3. Dyskusja nad egzaminem magisterskim z zaproszonymi przedstawicielami Władz w osobach 

Prorektora ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH, Prorektora ds. 

nauki i zarządzania dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH oraz Dziekan Studium Magisterskiego 

dr hab. Doroty Niedziółki, prof. SGH. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia Karol Czarnecki przybliżył Radnym zarówno obecną 

formę egzaminu oraz jej genezę, jak również konieczność i przyczyny jej zmiany. Następnie 

wprowadził Radnych w kształt obecnej formy tj. pytań zamkniętych z punktami ujemnymi  

z ekonomii, dotyczącymi ekonomii ogólnej, kierunkowej oraz historii myśli ekonomicznej. Jako 

przyczyny zmiany formy na egzamin zamknięty przytoczył uznanie przez studentów pytań 

otwartych z ekonomii za nieobiektywne oraz problemy ze sprawnym sprawdzeniem egzaminów 

i organizacją obron. Poinformował, że z inicjatywy Samorządu, we współpracy z Władzami i na 

podstawie preferencji studentów odpowiedziano na te problemy zmieniając formę egzaminu na 

testową. Przewodniczący Komisji przyznał, że obecnie problemem jest bardzo niska zdawalność. 

Pomimo kolejnych edycji nie ulegała ona poprawie, studenci zwracali uwagę na mało czasu na 

napisanie egzaminu i punkty ujemne. Podstawowym problemem było niedopasowanie wymaganej 

wiedzy do tej przekazywanej na kierunkach. Przewodniczący Komisji opisał nowe możliwości, które 

powstały na mocy uchwały Senatu SGH o przyporządkowaniu kierunków do dyscyplin naukowych. 

Opisał również odpowiedź Samorządu na problemy zgłaszane przez studentów. Poinformował 

Radnych o propozycji Samorządu w ciągu ostatnich miesięcy tj. egzaminie opartym na 

odpowiednich dyscyplinach wiodących oraz usunięcie punktów ujemnych. Na koniec Karol 



Czarnecki oddał głos Prorektorowi ds. Dydaktyki i Studentów –  dr hab. Krzysztofowi 

Kozłowskiemu, prof. SGH. 

 

Rektor Krzysztof Kozłowski podziękował za dotychczasowe dyskusje w zakresie egzaminu 

magisterskiego oraz spokój w trakcie prac nad jego zmianami w momentach, które tego wymagały. 

Podkreślił, że przedstawicielom Władz Uczelni oraz Samorządu Studentów SGH udało się siadać 

przy jednym stole i wyjaśniać sobie wszelkie wątpliwości oraz mieć w polu widzenia dobro 

wszystkich tych studentów, którzy stawali i stają przed wyzwaniem zdania egzaminu. Rektor 

Krzysztof Kozłowski przyznał, że pomiędzy przedstawicielami Władz i studentów prowadzony był 

konstruktywny dialog, podczas którego wypracowano rozwiązania, które pomagały studentom. 

Zauważył dopasowanie tych rozwiązań do obowiązujących ram prawnych. Rektor przyznał, że 

znaleźliśmy się w potrzasku. Przypisanie kierunków do dyscyplin naukowych było możliwe dopiero 

po uchwaleniu Regulaminu Studiów. Zauważył, że egzamin z ekonomii w lipcu odbył się na 

zasadach określonych przed uchwaleniem nowego Regulaminu Studiów i możliwością przypisania 

kierunków do dyscyplin naukowych. Rektor podkreślił, że od kiedy zaczęły się problemy ze 

zdawalnością, Pani Dziekan była w stałym kontakcie z przedstawicielami Samorządu. Po pierwszej 

edycji egzaminu magisterskiego, w formie ustnej studenci formułowali zarzuty odnośnie 

zawyżonego poziomu trudności. Pan Rektor zwrócił jednak uwagę na fakt, że zadania były 

recenzowane. Pan Rektor stwierdził, że studenci potrzebują się oswoić z nową formą. Przytoczył 

rozwiązanie, które miało pomóc studentom zdać egzamin tj. organizacje specjalnych powtórek  

w nadziei, że problem zniknie. Pan Rektor przyznał jednak, że teraz, gdy około 800 studentów czeka 

na przeegzaminowanie, stanowi to duży problem dla Uczelni. Pan Rektor poinformował 

zgromadzonych, że Władze Uczelni przyjrzały się, jaka forma cechuje się największą zdawalnością, 

aby zorganizować egzamin bez nadmiernych zawirowań. Pan Rektor zakomunikował, że Władze 

Uczelni postanowiły wrócić do egzaminu ustnego, uwzględniając przy tym proporcję między 

dyscyplinami naukowymi (ekonomia i finanse oraz zarządzanie i nauki i jakości) dla danych 

kierunków. Pan Rektor zasygnalizował, że studenci będą pytani wyłącznie z materiału, który 

wchodzi w zakres poruszany na przedmiotach kierunkowych. Jako przykład Pan Rektor podał 

kierunek metody ilościowe i systemy informatyczne, na którym istnieje wiele alternatywnych 

przedmiotów kierunkowych, dlatego Władze Uczelni poprosiły radę programową kierunku 

o przygotowanie pytań nieodnoszących się do wspomnianych alternatyw. Pan Rektor podkreślił, 

że pytania będą dotyczyć wyłącznie przedmiotów kierunkowych. Pan Rektor poinformował, że 

zostanie stworzona pula 100 pytań odrębnie dla każdego kierunku. Pan Rektor zaznaczył, że zdaje 

sobie sprawę, że to jest kolejna zmiana. Zakomunikował, że Władze Uczelni doszły do wniosku, że 

należy zwrócić uwagę na osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z egzaminem 

i zrozumieć ich sytuację. Pan Rektor stwierdził, że obiektywizm egzaminu ustnego ma swoje 

odzwierciedlenie przykładowo w obecności przedstawicieli studentów w radach programowych 

kierunków, które odpowiedzialne są za stworzenie list pytań. Pan Rektor podkreślił, że studenci nie 

będą bezpośrednio układać pytań, ale będą konsultowani podczas całego procesu. Pan Rektor 

zaznaczył, że mimo tego, że jest to duża zmiana, to należy podjąć wszelkie środki, aby sprostać 

potrzebom studentów tu i teraz.  

Na koniec Rektor Kozłowski zaznaczył prowadzenie konstruktywnej i budującej współpracy w tym 

zakresie z przedstawicielami Samorządu Studentów, bieżące wyjaśnianie wątpliwości i skupienie 

na wypracowaniu rozwiązań korzystnych dla studentów. 

 



Przewodnicząca Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Justyna 

Witkowska zwróciła się do Radnych Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie czy mają oni pytania do omawianego zagadnienia. 

 

Pojawiły się następujące głosy. 

 

Mateusz Wantuła: Jak będzie wyglądała obrona pracy magisterskiej i czy pytanie zadawane z pracy 

ulega zmianie?  

Rektor Krzysztof Kozłowski: Pytanie z pracy nie ulega zmianie, jest indywidualne z napisanej pracy 

oraz zadawane przez promotora. Natomiast egzamin to również 2 z puli 100 pytań przygotowanych 

przez rady programowe kierunków. Pani Dziekan podejmuje wysiłek w celu skoordynowania tego 

zadania. Radom programowym zostały podane szczegółowe wymogi odnośnie pytań. Proces ich 

tworzenia postępuje szybko, a Władze Uczelni są zaangażowane w proces i do dyspozycji rad 

programowych kierunków. 

Dziekan Dorota Niedziółka: Przebieg egzaminu dyplomowego jest zapisany w Regulaminie Studiów 

oraz instrukcji Dziekana Studium Magisterskiego. 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Dodając do wcześniej wypowiedzi, razem dążyliśmy do zmiany formuły 

egzaminu z ekonomii na egzamin z dyscypliny wiodącej. To również było wskazywane przez 

Samorząd Studentów. Władze Uczelni opowiadały się za tym rozwiązaniem, wskazując na efekty 

uczenia się.  

 

Alicja Markowska: Czy pula pytań będzie ulegała zmianie? 

Dziekan Dorota Niedziółka: Pula na pewno będzie obowiązywała w semestrze letnim oraz 

zimowym. Natomiast dla kolejnych studentów będzie obowiązywał kolejny informator na rok 

2018/2019, gdzie mogą pojawić się zmiany w przedmiotach. Opiekunowie rad programowych 

kierunków będą proszeni o stosowne dopasowanie pytań do zmian w programie. 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Pytania są z przedmiotów kierunkowych, więc jeśli ich lista ulega 

zmianie to ulegają zmianie również pytania. Zmiany są wprowadzane ze stosownym 

wyprzedzeniem, przewidzianym przez Regulamin Studiów. 

 

Piotr Idzi: Zmieniając egzamin z testowego na ustny tracimy na obiektywności, ale zyskujemy na 

przejrzystości. Na kiedy przed egzaminem pula pytań byłaby opublikowana? 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Obecna pula pytań będzie udostępniona razem z instrukcją dziekańską 

na kolejny semestr. 

Dziekan Dorota Niedziółka: Pula zostanie opublikowana przed 22 lutego. Obowiązywałaby do 

końca semestru zimowego. Składanie prac odbywa się do końca sesji letniej, czyli we wrześniu, ale 

ustalamy termin również w czerwcu i lipcu, aby mieć możliwość obrony w lipcu i we wrześniu, 

zgodnie z oczekiwaniami studentów. Później następuje wynikająca z Regulaminu możliwość 

przedłużenia terminu złożenia pracy do grudnia pod szczególnymi warunkami. Dodatkowo, została 

opublikowana instrukcja, która nie zmieniała zasad egzaminu tylko ustalała jego termin w styczniu 

i marcu. Natomiast jest grupa studentów, dla których ostatnim semestrem jest semestr zimowy. 

Są to na przykład studenci po urlopie, wtedy musimy przyjrzeć się ich informatorom. To będzie 

obejmowała instrukcja opublikowana przed kolejnym semestrem.  

Rektor Kozłowski: Ukończenie studiów w przypadku studiów magisterskich wygląda inaczej niż 

przy studiach licencjackich. Studenci licencjatu mają naturalną motywację do szybkiego oddania 



pracy oraz obrony, aby rekrutować się na studia magisterskiego. Na studiach magisterskich 

niektórzy wręcz przedłużają okres ich zakończenia, by zachować przywileje płynące ze statusu 

studenta. 

Dziekan Dorota Niedziółka: Jeżeli niektórzy potrzebują dodatkowego semestru ze względu na 

różne sytuacje życiowe, to my wyrażamy na to zgodę. To co jest kluczowe i odzwierciedla czas 

oczekiwania na obronę to proces jej przygotowania. Dziekanat spróbował zorganizować jak 

najwięcej terminów egzaminu, aby możliwie przyspieszyć proces ukończenia studiów, jednak przy 

tym poziomie zdawalności wymaga to wiele dodatkowej pracy. Organizacja kolejnych terminów 

egzaminu i obron jest w tej sytuacji dużym wyzwaniem organizacyjnym.  

 

Piotr Idzi: W takim razie trudno o sytuację, kiedy instrukcja będzie dotyczyć wszystkich studentów 

od konkretnego dnia obowiązywania. 

Dziekan Niedziółka: Przy każdym ze studentów widzę, jaki informator go obowiązuje. W semestrze 

letnim studia będą kończyć osoby, które obowiązuje informator 2017/18 i według tego 

informatora przygotowujemy egzamin. Oczywiście, mogą wystąpić odstępstwa związane np. ze 

wznawianiem studentów, ale takie osoby muszą nadrobić zaległości. Ponadto przewodniczący rad 

programowych kierunków to najlepsi i najbardziej doświadczeni wykładowcy, często którzy 

wcześniej pełnili rolę opiekunów kierunków. Osoby te doskonale znają te kierunki. Idea nie jest 

taka, że pytania dotyczyć będą wiedzy z konkretnego przedmiotu, a będą to pytania ogólne. 

Dlatego zmiana jednego przedmiotu kierunkowego nie spowoduje dużej zmiany w zakresie pytań. 

Proszę również pamiętać, że pytania publikowane są 5 miesięcy przed pierwszym terminem 

złożenia pracy. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, jak dużą wagę przywiązujemy do tego procesu. Już 

teraz gotowa jest przykładowa pula pytań wyznaczająca poziom oraz zakres pytań 

egzaminacyjnych. 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Pani Dziekan jest w stałym kontakcie z radami programowymi 

kierunków. Przejrzystość procesu zapewniona jest również przez obecność studentów w radach 

programowych kierunków od jego samego początku, czego Pani Przewodnicząca również 

pilnowała. 

 

Michał Gałagus: Czy ta zmiana formuły egzaminu będzie trwała? Czy planowane są w następnych 

latach kolejne zmiany formy? W obecnej sytuacji studenci nie mają czasu, aby dostosować się do 

nowej formy. Czy jest to rozwiązanie tymczasowe i w późniejszym czasie ponownie wrócimy do 

dyskusji nad egzaminem magisterskim, czy jest to rozwiązanie docelowe? 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Szukaliśmy trwałego rozwiązania, dlatego powtarzaliśmy Waszym 

przedstawicielom, że zostajemy przy formie testowej, aby studenci przyzwyczaili się do tego 

rozwiązania. Nie mogę obiecać, że zmian nie będzie, natomiast  mogę zapewnić, że żadna zmiana 

nie zostanie wprowadzona bez konsekwentnej konsultacji z przedstawicielami studentów.  

Dziekan Dorota Niedziółka: Jestem zwolenniczką zmian ewolucyjnych. Samorząd Studentów 

wyszedł z prośbą o zmianę formy egzaminu na testową.  Egzamin ustny odbywał się przez wiele 

lat. Następnie zastąpiliśmy go formą pisemną, gdzie obiektywność sprawdzania pytań otwartych 

rodziła zastrzeżenia. Wyniki testu są przekazywane w mniej niż 24 godziny, jednak przez półtora 

roku koszty dla studentów zaczęły być ogromne. Pewne zmiany są niezależne. 

 

Michał Gałagus: Osobiście jestem za formą testową. Z perspektywy długofalowej  jest ona 

rozwiązaniem dobrym oraz wartością dla przyszłych absolwentów. 



Rektor Krzysztof Kozłowski: Trzeba się przystosować do nowej formy. Alternatywa testu, czyli 

ułożenie egzaminów dla każdego kierunku jest w tej chwili przy obecnych zasobach Uczelni 

niewykonalna.  Egzamin ustny można zrobić szybko, sprawnie i merytorycznie.  

 

Michał Gałagus: Pytania będą miały charakter bardziej teoretyczny czy praktyczny? 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Rady programowe przygotowują pytania przekrojowe, które będą 

uwzględniały charakter kierunku oraz odpowiadały efektom kształcenia się na nich. 

Dziekan Dorota Niedziółka: Będą to pytania na pewnym poziomie ogólności, potwierdzające 

pewne umiejętności jak wskazywanie uwarunkowań czy rozumienie zjawisk. Przykładowe pytania 

to rola kapitału finansowego, sposoby wykorzystania narzędzi ekonometrycznych czy rola 

surowców energetycznych w gospodarce. Pytania zostaną poddane głębokiej analizie oraz 

dyskusji. To bardzo wymagające zadanie. Należy dodatkowo przygotować dwie wersje językowe 

pytań.  

 

Michał Gałagus: W jaki sposób będą wybierane pytania? 

Dziekan Dorota Niedziółka: W sali obron znajdować się będzie wydrukowana pula stu pytań. 

Karteczki z treścią pytań będą losowane przez studenta. 

 

Marcin Słowik: W przypadku niezdania egzaminu, nie doprowadzi to do sytuacji, że studenci zaczną 

go omijać, by podejść do niego w formie ustnej w kolejnym, późniejszym terminie? Jakie jest 

podejście Uczelni do tego zjawiska? 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Nie możemy w jednolity sposób zaadresować tego zjawiska. 

Na poziomie studiów magisterskich istnieje bardzo dużo uwarunkowań takich zachowań.  

Dziekan Dorota Niedziółka: Jeżeli dana osoba nie zdała testu, a kolejny termin to egzamin ustny to 

musi podejść do egzaminu w tejże formie. Natomiast do godziny 10:00 do pojutrza należy zapisać 

się na kolejną edycję egzaminu testowego z ekonomii. Jeżeli się tego nie zrobi, traci się termin 

egzaminu. Studentom zależy na ukończeniu studiów i już przygotowują się, aby zdać egzamin 

testowy w kolejnym terminie. Osoby, które nie zdały dwa razy zostaną wznowione na studia, o ile 

złożą stosowny wniosek. 

Rektor Krzysztof Kozłowski: Egzamin magisterski to coś innego niż egzamin z przedmiotu. Już teraz 

ustaliliśmy, że przy najbliższej zmianie Regulaminu Studiów i dostosowaniu zapisów dotyczących 

egzaminu do przyporządkowania kierunków do dyscyplin naukowych, zostanie również zniesiony 

limit wznowień w przypadku egzaminu dyplomowego. Staramy się wyjść Wam naprzeciw w tym 

zakresie. 

 

Michał Grzesiński: Rozumiem, że najważniejszym argumentem przemawiającym za formą testową 

egzaminu jest jego obiektywność. Czy możemy zaadresować problem obiektywności przy 

egzaminie ustnym? 

Dziekan Dorota Niedziółka: W przypadku egzaminu ustnego nie ma możliwości wprowadzenia 

elementu obiektywności. Za każdym razem jest to inna komisja, inny sposób wypowiedzi, inne 

umiejętności wnioskowania, inne bogactwo językowe. Cieszymy się, że wśród radnych pojawiło się 

przekonanie o pozytywnym wpływie egzaminu testowego na wartość dyplomu. Mamy na Uczelni 

trzy grupy studentów: tych najzdolniejszych i najbardziej inteligentnych, tych bardziej 

przeciętnych, jednak ambitnych i pracujących oraz tych słabszych. Jeżeli jednak 800 osób nie jest 

w stanie zdać testu, który sprawdzany jest przez dwóch niezależnych recenzentów, a osoby te 



przeszły przez ponad 20 egzaminów na studiach, to należy zastanowić się jak sprawić, aby 

kształcenie było bardziej efektywne. Trzeba się zastanowić i wyważyć, ile są warte poszczególne 

elementy. Likwidacja punktów ujemnych obniżyłaby poziom egzaminu testowego i to nie jest 

rozwiązanie problemu. Aby ustalić granicę, należy spojrzeć na problem szeroko. Życie na Uczelni 

i studia magisterskie to nie tylko egzamin magisterski zdawany na ich koniec. 

 

Przewodnicząca Justyna Witkowska podziękowała Pani Dziekan Dorocie Niedziółce oraz Panu 

Rektorowi Krzysztofowi Kozłowskiemu i przeszła do kolejnego punktu obrad. Do zabrania głosu 

zaprosiła Prorektora ds. Nauki i Zarządzania w związku z przedstawieniem założeń zadań 

strategicznych Uczelni na lata 2020-2030. 

 

4. Przedstawienie założeń zadań strategicznych SGH na lata 2020 – 2030 przez Prorektora ds. nauki 

i zarządzania dr hab. Piotra Wachowiaka. 

 

Rektor Piotr Wachowiak poinformował radnych, że po dostosowaniu najważniejszych aktów 

prawnych Uczelni do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyszedł czas 

na  powrót do uchwały Senatu z dnia 28 marca 2018 roku, kiedy przyjęto misję i wytyczne do wizji 

i strategii rozwoju SGH na lata 2020-2030. Pan Rektor poinformował, że to na podstawie misji oraz 

wytycznych do rozwoju strategii Komisja Rektorska ds. opracowania projektu strategii rozwoju 

SGH musi opracować dokument, który będzie zawierać następujące elementy: cele strategiczne, 

zadania strategiczne oraz terminy realizacji poszczególnych zadań wraz ze sposobem realizacji 

i miernikami. Strategia została podzielona na poszczególne obszary: dydaktyka, nauka, współpraca 

międzynarodowa, współpraca z otoczeniem oraz zarządzanie Uczelnią. Pan Rektor poinformował, 

że odbyło się już spotkanie z Komisją ds. Strategii, w których uczestniczyła Przewodnicząca 

Samorządu Justyna Witkowska wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Jakości Kształcenia Karolem 

Czarneckim. Pan Rektor zaznaczył, że jest to projekt roboczy, który będzie ulegał zmianom. 

Rektor Piotr Wachowiak przedstawił i krótko opisał radnym kolejne zadania tworzące pięć 

obszarów strategii. Poinformował, że w obszarze dydaktyki wypracowano 12 zadań. Pierwszym 

z nich jest unowocześnienie form prowadzenia zajęć, poprzez odejście od typowych zajęć 

wykładowych (na przedmiotach, na których jest to możliwe). Zdaniem Pana Rektora na Uczelni 

powinno być więcej zajęć w formie konwersatorium lub opierających się na zadaniach 

projektowych oraz zaliczeniu przedmiotu w formie projektu lub eseju. Pan Rektor zaznaczył, 

że zgodnie z jednym z zadań praca dyplomowa na studiach licencjackich powinna przyjąć także 

formę pracy projektowej, na przykład na rzecz firm partnerskich naszej Uczelni. Pan Rektor 

oznajmił, że Uczelnia chciałaby certyfikować swoje zajęcia i stworzyć dwa profile kształcenia na 

studia magisterskich - typowo akademicki, elitarny i przygotowujący do pracy naukowej  oraz profil 

ogólnoekonomiczny, praktyczny. Jeśli chodzi o obszar nauki, Pan Rektor poinformował, 

że priorytetem jest plan ustalenia strategicznych obszarów badawczych oraz stworzenie sieci 

współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi. W obszarze współpracy międzynarodowej Pan 

Rektor zaznaczył chęć wejścia Uczelni na rynek wschodni oraz zwiększenie liczby studentów 

obcokrajowców studiujących na Uczelni w pełnym cyklu. Poinformował również o planowanym 

utworzeniu wspólnych programów studiów I i II stopnia z uczelniami zagranicznymi oraz rozwoju 

i licencjonowaniu studiów MBA. Jeśli chodzi o obszar współpracy z otoczeniem Pan Rektor 

wymienił zadania obejmujące utworzenie dualnych studiów licencjackich oraz magisterskich, 

umocnienie relacji z Absolwentami SGH, a także dalszy rozwój Program Mentoringowego SGH. 



W obszarze zarządzania Uczelnią Pan Rektor wskazał na plany utworzenia nowych miejsc 

coworkingowych, a także nowej infrastruktury dla dydaktyki. Poinformował o nadchodzącym 

w przyszłości remoncie budynków głównego oraz A. Pan Rektor zaznaczył, że jest to roboczy 

projekt zadań strategicznych i jest otwarty na pytania oraz pomysły radnych. 

 

Przewodnicząca Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Justyna 

Witkowska zwróciła się do Radnych Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie czy mają oni pytania do omawianego zagadnienia. 

 

Pojawiły się następujące głosy. 

 

Michał Grzesiński: Czy w strategii przewidziane jest uwzględnienie wspierania rozwoju Studenckich 

Kół Naukowych na naszej Uczelni, zwłaszcza w zakresie prowadzenia badań oraz publikacji? 

Rektor Piotr Wachowiak: Zgadzam się, powinno być to przewidziane. Jednym z pomysłów jest 

organizacja wspólnej konferencji naukowo - badawczej dla studenckich kół naukowych, gdzie 

prezentowany byłby ich coroczny dorobek oraz wspólne wydawanie monografii z dorobkiem kół 

naukowych. Co więcej już funkcjonuje konkurs na projekt badawczy, gdzie przewidziane 

są nagrody dla trzech kół naukowych. 

 

Agnieszka Pechcińska: W projekcie wspomniana jest projektowa forma pracy dyplomowej dla 

studiów licencjackich. Jaką formę przyjęłaby praca licencjacka, na przykład na kierunku ekonomia 

lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne? 

Rektor Piotr Wachowiak: Taka praca podniesie wartość dyplomu na rynku pracy. Są kierunki 

typowo teoretyczne, gdzie realizacja pracy typowo praktycznej jest trudna, ale o ostatecznej 

formie zadecydują rady kierunków. 

 

Mateusz Wantuła: Jak zareagowałyby uczelnie zagraniczne na taką zmianę w kontekście osób, 

które chciałyby tam realizować studia magisterskie? 

Rektor Piotr Wachowiak: Prowadzono 2-3 lata temu badania. Nasze prace licencjackie nie są takie 

jak za granicą, czyli projektowe. Chodzi o stworzenie banku tematów prac, na przykład 

we współpracy z firmami, które byłyby publikowane raz do roku w formie listy. To działałoby 

motywująco na studentów. 

 

Aleksander Wasilewski: Co oznacza stworzenie oferty dydaktycznej dla młodej emigracji w Wielkiej 

Brytanii? Współpraca międzynarodowa odnosi się tutaj do programu podwójnego dyplom czy to 

zupełnie inny kierunek? 

Rektor Piotr Wachowiak: Wspomniane programy podwójnego dyplomu będziemy dalej rozwijać, 

zwłaszcza na studiach licencjackich. Mamy możliwość przyciągnąć studentów do kraju na pełne 

studia magisterskie. Chcemy się otworzyć na nowe kierunki geograficzne.  

 

Emilia Szczukowska: Na Politechnice Warszawskiej na kierunku informatyka organizowane są dni 

z danymi firmami, które wtedy się prezentują, a studenci mają możliwość ustalenia z nią 

szczegółów współpracy w zakresie pisania pracy dyplomowej. Jest to na pewno wartościowa 

praktyka. 



Rektor Krzysztof Kozłowski: Zweryfikowaliśmy to, ale firmy tendencyjnie rezygnują z podobnych 

rozwiązań. Naszym atutem jest Klub Partnerów, którego struktura jest dla nas unikalna, co może 

pomóc w kwestii pozyskiwaniu tematów potencjalnych prac dyplomowych od firm. 

 

Michał Gałagus: Jaki jest cel nadrzędny przedstawionej strategii rozwoju SGH? 

Rektor Piotr Wachowiak: Musimy patrzeć w przyszłość i ją wyprzedzać, zwłaszcza w obszarach, 

w których mamy możliwość wyróżnienia się. Mamy bardzo duży potencjał, jeśli chodzi 

o studentów. Trzeba więc wykorzystywać możliwości pracowników naukowych i studentów. Celem 

jest podniesienie jakości studiów i otwarcie się na zagranicę. 

 

Michał Gałagus: Pojawił się pomysł ustanowienia międzykolegialnego centrum badawczego 

nowych technologii w biznesie, wspierającego i animującego badania kadry kolegiów w obszarze 

sztucznej inteligencji, systemów uczących się, automatyki i fintech. Polska jest krajem, który szkoli 

specjalistów w tych obszarach na światowym poziomie. Niestety, zdecydowana większość z nich 

nie tworzy innowacyjnych produktów i usług w Polsce, co często wynika ze słabości współpracy 

pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za tworzenie modeli biznesowych, a osobami technicznymi. 

W związku z tym, czy jako SGH nie powinniśmy pójść krok dalej i stworzyć takiego centrum 

badawczego we współpracy z uczelniami technicznymi i medycznymi z Warszawy? Wtedy jako 

uczelnia moglibyśmy wzbogacić innowacyjne projekty o aspekty biznesowe. 

Rektor Piotr Wachowiak: To dobry pomysł, ale wymaga pokazania się jako silnego partnera. 

Musimy pokazać swój potencjał. Takie centrum zmotywowałoby studentów do współpracy między 

sobą. Pierwsze oznaki takiej kooperacji miały miejsce, kiedy działaliśmy z Warszawskim 

Uniwersytetem Medycznym czy Akademią Sztuk Pięknych, gdzie nasi studenci pomagali kolegom 

i koleżankom założyć własny biznes. 

 

Michał Gałagus: Jest tworzona baza projektów biznesowych na potrzeby prac dyplomowych. Moim 

zdaniem warto wykorzystać to również jako bazę dla projektów kół naukowych. Dzięki temu są 

szanse, że zachęciłoby to koła do częstszego realizowania inicjatyw merytorycznych. 

 

Mateusz Wantuła: Odnośnie punktu 9. w obszarze dydaktyki, czyli budowania wartości rynkowej 

dyplomu licencjata. Jaka jest motywacja, aby iść w tą stronę? 

Rektor Piotr Wachowiak: Budowanie wartości dyplomu jest w interesie nas wszystkich. Bariery 

wejścia na SGH są wysokie, w celu utrzymania wysokiej wartości dyplomu, aby nasi absolwenci byli 

porównywani z dobrymi absolwentami uczelni zagranicznych. Należy uczyć się od najlepszych, 

gromadzić dobre praktyki i je unowocześniać. Wartość dyplomu SGH powinna być na rynku jak 

najwyższa. Działania podejmowane przez Uczelnie powinny być nakierowane na ochronę 

i podniesienie wartości dyplomu. 

 

Paweł Kościński: Chciałbym zapytać o pomysł utworzenia dwóch profili studiów magisterskich. Czy 

to oznacza, że będą utworzone nowe kierunki na studium magisterskim? 

Rektor Piotr Wachowiak: Nie w ramach tych dwóch profili. Po pierwsze należy stworzyć nowe 

kierunki, które są związane z naszą Uczelnią. Musimy być na bieżąco, co pokazuje na przykład 

kierunek zarządzania projektami i za pomocą którego spełniamy to założenie. Planujemy 

utworzenie dwóch nowych kierunkach - na studiach licencjackich “biznes w gospodarce cyfrowej” 

i na studiach magisterskich “HR Biznes Partner”. Po drugie wśród studentów obecna jest tendencja 



ukończenia pełnych studiów. Przykładowo w USA większość studentów kończy studia licencjackie, 

ale magisterskich nie podejmuje ze względu na koszty. Chcemy odpowiedzieć na potrzeby grup 

studentów rekrutujących się na studia magisterskie z różnymi oczekiwaniami i potrzebami. 

Mateusz Wantuła: Czego dotyczy punkt 1. w obszarze współpracy z otoczeniem dotyczący 

tworzenia studiów dualnych? 

Rektor Piotr Wachowiak: Dotyczy tworzenia programów dydaktycznych w ścisłej współpracy 

z podmiotami gospodarczymi. Odbyły się pierwsze rozmowy z pewną globalną firmą w tym 

zakresie. Istotne jest, aby właśnie z firmami tego pokroju prowadzić ścisłą współpracę. 

 

Michał Grzesiński: Czy Uczelnia planuje zawarcie w strategii rozwoju SGH zapewnienia dalszego 

rozwoju oferty języków obcych na SGH? Chodzi o poszerzenie oferty o przykładowo język chiński, 

szwedzki albo arabski. 

Rektor Piotr Wachowiak: To jeden z pomysłów, nad którym się pochylimy podczas prac nad 

zadaniami strategicznymi. 

 

Radni nie mieli więcej pytań dotyczących projektu zadań strategicznych. Następnie Rektor Piotr 

Wachowiak podziękował za dyskusję z radnymi i wyraził nadzieję i chęć na dalszą współpracę 

w tym zakresie. 

 

W obliczu braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca podziękowała przedstawicielom Władz 

za obecność i dyskusję. Władze Uczelni opuściły salę, po czym Przewodnicząca przeszła do 

następnego punktu porządku obrad. 

 

5. Dyskusja nad zadaniami strategicznymi SGH na lata 2020 – 2030. 

 

Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję z członkami Rady Samorządu Studentów. Razem z Radnym 

Karolem Czarneckim przyznali, że zdaniem Władz Samorządu dla studentów najważniejszy  

w strategii jest obszar dydaktyki. Celem jest, aby student widział większą wartość w chodzeniu na 

zajęcia i pozyskiwaniu wiedzy niż w chodzeniu do pracy. Podzielili się przekonaniem, że coraz mniej 

zajęć powinno odbywać się w formie wykładowej, a więcej w formie angażującej wymagającej 

przygotowania i zawierającej elementy pracy projektowej, ale również czytania aktualnych 

tekstów i pisania własnych. Radni zgodzili się z tym poglądem i potrzebą uatrakcyjnienia zajęć na 

Uczelni, zwłaszcza na studiach magisterskich. 

Radny Radosław Rogowski uznał, że powinno się dać studentom zachętę, aby chodzić na zajęcia. 

Zauważył, że w Polsce kandydaci rywalizują między sobą doświadczeniem zawodowym, na oceny 

ze studiów patrzy się za granicą. 

Radny Karol Czarnecki zauważył, że nie ma spójnego pomysłu na studia magisterskie, co pokazuje 

punkt 10 w obszarze dydaktyki. Nie ma wizji, czy studia magisterskie powinny być kontynuacją 

studiów licencjackich, czy powinny być nastawione na studentów np. politechnik oraz czy chcemy, 

aby studia magisterskie dawały wąską, specjalizacyjną wiedzę czy szeroką? Radny przyznał, że jego 

zdaniem strategia tę decyzję omija chcąc wybrać wszystkie opcje. Radny zwrócił również uwagę na 

konieczność zmiany modelu egzaminowania studentów i rozłożenie ciężaru zaliczenia 

przedmiotów na cały semestr. 



 

Radny Radosław Rogowski poinformował, że na Uniwersytecie Bocconi  w Mediolanie student 

może wybrać opcję attending albo non-attending na zajęciach i tym samym zadecydować o formie 

zaliczenia przedmiotu. Zauważył, że większość studentów wybierała opcję attending, chcąc zaliczyć 

zajęcia w trakcie semestru. Radny przyznał, że należy brać przykład z najlepszych zachodnich 

uczelni. 

 

Radny Michał Grzesiński zauważył, że można również brać przykład z uczelni w kraju, jak 

Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Warszawski. Poinformował, że na przedmiotach na 

Politechnice nauka jest rozłożona. Natomiast na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

studenci w sesji mają dwa egzaminy – pozostałe zaliczenia w formie kolokwiów są z góry 

rozplanowane, aby student mógł się przygotować do każdego w odpowiednim stopniu. 

 

W obliczu braku dalszych pytań oraz głosów ze strony Radnych Przewodnicząca podziękowała za 

dyskusję i przeszła do następnego punktu porządku obrad. 

 

6. Dyskusja nad odpowiedziami na pytania w studenckim raporcie w ramach akredytacji EQUIS. 

 

Przewodnicząca przedstawiła istotę akredytacji dla szkół wyższych oraz formułę raportu 

dotyczącego akredytacji EQUIS. Poinformowała, że są trzy międzynarodowe akredytacje dla szkół 

biznesowych, a Szkoła Główna Handlowa ma na razie tylko jedną z nich. Wskazała, że pytania 

w dokumencie są do omówienia, natomiast sama aplikacja będzie w pełni wysłana do 31 stycznia. 

  

7. Informacja o posiedzeniu Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2019r. 

Przewodnicząca poinformowała, że uchwalono zmianę w statucie dotyczącą możliwości powołania 

przez Senat SGH wiceprzewodniczącego rady naukowej na wniosek jej przewodniczącego. Udzieliła 

również informacji o powołaniu doraźnej komisji senackiej ds. dyscypliny nauki o polityce  

i administracji. 

 

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium Samorządu Studentów SGH. 

Przewodnicząca krótko poinformowała o bieżącej działalności PSS SGH. Poinformowała o finalnym 

zamknięciu kwestii Funduszu Ruchu Studenckiego oraz udanych negocjacjach dotyczących jego 

podwyższenia o 70 000 złotych. Podała informację na temat postępów pracy przy wyświetlaniu się 

ćwiczeniowców w Wirtualnym Dziekanacie. Przekazała, że komunikat odnośnie standaryzacji – 

zasad oraz formy obowiązujących przy poszczególnych przedmiotów zostanie opublikowany po 

sesji. Przypomniała, że InSGHomnia ruszyła, tak samo jak zapisy na Bal SGH. Poinformowała też  

o nadchodzącym głosowaniu na pomysły odnośnie wykorzystania środków z budżetu 

partycypacyjnego. Zachęciła do oceny wykładowców za pośrednictwem ankiet w Wirtualnym 

Dziekanacie. 

9. Informacja bieżąca:  

a) Stypendia socjalne oraz rektora 

Przewodnicząca poinformowała Radnych, że wypłaty za stypendia Rektora zmalały o około 

50%, natomiast zgodnie z nowymi zapisami w ustawie maksymalnie 60% środków może być 



przeznaczonych na stypendia Rektora. Ten zapis w połączeniu ze zmniejszeniem o około 40% 

liczby wniosków o stypendium socjalne, spowodował, że na stypendia Rektora mogła zostać 

wypłacona mniejsza kwota. Przewodnicząca opisała dalsze skutki tych zapisów i plany na 

rozwiązanie tych problemów. 

b) Harmonogram wyborów rektorskich 

Przewodnicząca poinformowała Radnych, że wybory rektorskie odbędą się 1 kwietnia, 

natomiast kampania wyborcza trwać będzie od 5 marca. Zwróciła uwagę Radnych, że jest to 

harmonogram wstępny i musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Senat na styczniowym 

posiedzeniu. 

 

c) Rady programowe kierunków oraz rady naukowe. 

Przewodnicząca poinformowała o dalszych poszukiwaniach osób z kierunków Big Data oraz E-

 biznes do reprezentowania studentów w radach kierunków. Poprosiła Radnych o informację, 

 jeśli znają takie osoby. 

10. Pytania w sprawach bieżących. 

Żaden z Radnych nie zgłosił pytania w sprawach bieżących. 

O godzinie 21:30 Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 


