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CZEŚĆ,

Gratuluję Ci dostania się do SGH!
Już wkrótce rozpoczniesz naukę w naszej Alma Mater, gdzie nie tylko
zdobędziesz wartościową wiedzę, ale również poznasz wielu wspaniałych ludzi oraz
zaangażujesz się w projekty studenckie, które przyniosą Ci cenne umiejętności i doświadczenie!
Przed Tobą nowy etap życia, którego początek może wiązać się z zagubieniem i natłokiem nowych informacji. Zwłaszcza ze względu na fakt,
iż Twój pierwszy semestr na studiach odbędzie się w formie online. Aby
doradzić Ci jak odnaleźć się w tej sytuacji i spokojnie zacząć rok akademicki, przygotowaliśmy Informator, który właśnie czytasz. To właśnie tu znajdziesz najpotrzebniejsze informacje!
W czasie lektury dowiesz się między innymi jak wybrać odpowiednich dla
siebie wykładowców, jak odnaleźć się podczas semestru w trybie zdalnym oraz jakie możliwości daje Ci uczelnia. Poznasz również cenne life hacki, a nawet zainspirujesz się, gdzie spędzić piątkowy wieczór! Znajdziesz
tu też opisy wymian międzynarodowych oraz organizacji i Studenckich Kół
Naukowych, w których możesz poszerzać swoje zainteresowania. Pamiętaj, że
w SGH nie ma stałych grup zajęciowych, dlatego integracja jest niezwykle ważna
i umożliwia zawarcie przyjaźni na długie lata.
Informator to kompendium wiedzy, która przyda Ci się nie tylko teraz, ale i po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania. Mam nadzieję, że znajdziesz tu wszystko,
czego potrzebujesz!
Do zobaczenia!
Natalia Krystek
Redaktor naczelna
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Szanowni Państwo, Drodzy
Studenci Pierwszego Roku,
Witam Was serdecznie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej, uczelni o przebogatej, ponad
100-letniej tradycji, ambitnej, otwartej, wrażliwej i skupiającej wybitnych naukowców, dydaktyków, ekspertów i praktyków życia gospodarczego oraz wspaniałych doktorantów
i studentów.
Po pierwsze – chcę Wam pogratulować
wyboru naszej Alma Mater, to ważne, bowiem od
lat skutecznie kształtujemy liderów życia gospodarczego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Takiej przyszłości Wam życzę.
Po drugie – nasz potencjał intelektualny, uczeni i doświadczeni wykładowcy właśnie
otwierają Wam pierwszorzędne możliwości zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności
na miarę Waszych marzeń i oczekiwań.
Po trzecie – zapraszam Was do naszej społeczności akademickiej, wspólnoty nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, studentów, doktorantów,
do naszej rodziny, w której od tej chwili nabywacie zarówno prawa jak i obowiązki,
gdzie znajdziecie warunki do pracy, twórczych poszukiwań, wymiany myśli i poglądów, a także realizacji własnych zamierzeń. Wreszcie do naszej akademickiej rodziny, w której wzajemny szacunek jest normą, gdzie jedną z naczelnych wartości jest
doskonałość naukowa i dydaktyczna, a więc budowanie wiodącej pozycji w kraju
i zagranicą. Wymierne rezultaty osiągnięć w tych obszarach przynoszą pożytek
w postaci ambitnych, nowoczesnych, a także oczekiwanych przez Was programów
edukacyjnych, pozwalają sięgać po nowoczesne technologie i inwestowanie
w rozwój.
Wszystko to tworzymy z myślą o Was, o czasie przyszłym, którego będziecie gospodarzami. Nie bójcie się więc wybiegać w tę przyszłość nie tylko myślą, ale również
poważną pracą. Od dziś, od zaraz starajcie się wykorzystać szansę, która właśnie
staje przed Wami. To szansa na rozwój, zdobycie kompetencji do czekającej Was
niebawem działalności zawodowej.
Zachęcam Was również do korzystania z radości i uroku życia studenckiego, mądrego i odpowiedzialnego korzystania z przywilejów, jakie niesie ta niezwykła intelektualna przygoda. Niech to będzie piękny czas otwierającej się przed Wami dorosłości
i niech doświadczenia, które będą Waszym udziałem przyniosą Wam radość, zadowolenie i satysfakcję.
Wszystkiego najlepszego!
Witajcie w Szkole Głównej Handlowej!
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor SGH
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SZANOWNI PAŃSTWO,
Móc studiować w takiej uczelni, jaką jest SGH,
to niewątpliwe szczęście. W chwili gdy piszę
te słowa nie wiemy jeszcze, czy będą Państwo
mogli od października przeżywać je w pełni
w murach Szkoły Głównej Handlowej, czy też póki co - zdalnie. Niezależnie od tego, gratuluję
Państwu tego wyboru i wierzę, że nawet jeśli epidemia nie pozwoli nam spotkać się fizycznie już
pierwszego października 2020, to stanie się to
bardzo niedługo.
Wybór uczelni to krok, który w przypadku każdego z Państwa zaważy na większości, albo wręcz całej przyszłości zawodowej.
To ogromne zobowiązanie jakie mamy wobec Was - mam nadzieję, że będziemy
w stanie mu podołać. A właściwie: nie „mam nadzieję”, lecz po prostu wiem, że tak
się stanie. SGH nie tylko od wielu lat uznawane jest za czołową uczelnię ekonomiczną, ale także było jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które rozpoczęły nauczanie
zdalne wiosną tego roku, a jednocześnie pierwszą większą uczelnią w której on-line
przeprowadzano egzaminy dyplomowe. Przypadek? Nie sądzę. Nie byłoby to możliwe gdyby niezwykła nie była cała nasza Wspólnota, której Państwo właśnie stali
się częścią.
Mam nadzieję, że będzie Państwu dane cieszyć się tymi kilkoma najbliższymi latami
w pełni - życzę tego i Państwu, i sobie. W końcu to jedne z najważniejszych i najpiękniejszych lat w Waszym życiu!
dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
Dziekan Studium Licencjackiego
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CZEŚĆ!

Na wstępie chciałbym Ci pogratulować dostania się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a co za tym idzie bardzo dobrych wyników maturalnych.
Studia w SGH mogą być bardzo ciekawym
i rozwijającym czasem. Masz szansę nauki
pod okiem najlepszych specjalistów w Polsce,
którzy przekażą Ci unikalną wiedzę. Niemniej
jednak studia w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie dają Ci wiele innych możliwości do rozwoju takich, jak szeroka oferta programów międzynarodowych, działalność studencka, czy możliwość pracy nad badaniami

naukowymi.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zdecydowanie różni się od innych
uczelni pod względem działalności studenckiej. Możesz rozwijać się działając
w projektach oraz komisjach Samorządu Studentów, organizacjach studenckich i kołach naukowych. Czekają na Ciebie również sekcje sportowe, formacje artystyczne i studenckie media naszej uczelni. Pamiętaj jednak, że doba
ma jedynie 24 godziny, dlatego warto już teraz zaplanować swoją ścieżkę
w SGH!
Pierwszą okazją do zapoznania się z nowymi ludźmi i dowiedzenia się od
starszych studentów, jak funkcjonuje uczelnia, są obozy zerowe. Wśród nich
Legendarny Obóz Zerowy SGH – Wetlina, organizowany od 21 lat przez Samorząd Studentów.
Kolejną okazją do poznania nowych ludzi i organizacji działających na uczelni są Dni Adaptacyjne. Są one również szansą, by zobaczyć, jak funkcjonuje
uczelnia i zdobyć informacje, które pomogą Ci się odnaleźć podczas pierwszych dni w roli studenta.
Mam nadzieję, że Informator, którzy przeglądasz teraz na swoim komputerze lub smartfonie pozwoli rozwiać wiele wątpliwości na temat studiowania
w SGH. Jeśli po tej lekturze coś jeszcze nie będzie dla Ciebie oczywiste, pytaj.
Zawsze możesz zwrócić się z pytaniem do Samorządu Studentów wysyłając
wiadomość na nasz fanpage na Facebooku. Gdybyś na swojej uczelnianej
drodze napotkał/a problemy, to zgłoś się jak najszybciej do Rzecznika Praw
Studenta.
Na koniec w swoim imieniu i całego Samorządu Studentów chciałbym Ci życzyć niezapomnianych lat w SGH!
Miłej lektury i do zobaczenia w murach naszej uczelni!
Mateusz Wantuła
Przewodniczący Samorządu Studentów SGH
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FANPAGE I GRUPY NA FACEBOOKU
Koniecznie dołącz do grupy na Facebooku „SGH licencjackie 20202023” oraz do grup poprzednich roczników, aby być na bieżąco ze
wszystkimi informacjami dotyczącymi uczelni. Na takich grupach możesz znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach, przydatne linki,
materiały od starszych kolegów, a także odpowiedzi na nurtujące Cię
pytania. Cenne wiadomości znajdują się również na fanpage’u i Instagramie Samorządu Studentów – śledząc go, nie przegapisz żadnego
ważnego terminu!

OBÓZ ZEROWY
Czyli wyjazd integracyjny dla studentów pierwszego roku. To niepowtarzalna okazja, której nie możesz przegapić! Dzięki niemu przeżyjesz
super przygody, nawiążesz pierwsze uczelniane znajomości oraz zdobędziesz wiele przydatnych informacji na temat uczelni. W SGH nie ma
stałych grup zajęciowych, co może z początku utrudniać odnalezienie
się w nowej sytuacji, zwłaszcza podczas semestru w formie online. Pamiętaj, aby być na bieżąco z terminami zapisów, bo miejsca rozchodzą
się w kilka chwil.

DEKLARACJA SEMESTRALNA
To niezwykle ważny element studiowania w SGH i niestety często kłopotliwy dla studentów pierwszego roku. Ze względu na to, że na naszej
uczelni masz możliwość wyboru wykładowców, bardzo istotne jest, aby
pamiętać o terminach związanych z deklaracją semestralną. Zanim ją
wypełnisz, koniecznie zapoznaj się z opiniami na temat interesujących
Cię prowadzących, a wszystkie ważne daty od razu zapisz w swoim
kalendarzu. Dla studentów rozpoczynających pierwszy semestr nauki
wypełnianie deklaracji zaczyna się już 14 września o godz. 10.00, poprzez specjalną zakładkę w Wirtualnym Dziekanacie.

POCZTA UCZELNIANA
Jako student SGH otrzymujesz uczelniany adres e-mail w domenie student.sgh.waw.pl. Składa się on z Twoich inicjałów oraz indywidualnego numeru indeksu. Dostęp do skrzynki uzyskasz wchodząc na stronę
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TO-DO LIST

www.sgh.waw.pl/pl/poczta i logując się tak jak do Wirtualnego Dziekanatu. Aby nie przegapić żadnych informacji wysyłanych przez władze
uczelni czy wykładowców, przekieruj uczelnianego maila na tę skrzynkę, której używasz najczęściej. W tym celu wejdź w:
Ustawienia

Opcje

Poczta

Konta

Przesyłanie dalej

Następnie w pole „Przesyłaj moją pocztę e-mail do” należy wpisać
adres, na który chcesz przekierować pocztę. Możesz dodatkowo wpisać swój numer telefonu w Wirtualnym Dziekanacie, aby otrzymywać
SMSy z informacją o nowej wiadomości.

legitymacja
Legitymacja jest przydatna w wielu sytuacjach, ale przede wszystkim
jest to dokument potwierdzający bycie studentem Wielkiej Różowej.
Zapoznaj się z możliwością uruchomienia mLegitymacji na swoim telefonie, dzięki której nie musisz posiadać jej w fizycznej formie. Standardowo legitymacje studenckie można odbierać w dziekanacie jeszcze przed rozpoczęciem semestru. Obserwuj stronę Uczelni www.sgh.
waw.pl, by dowiedzieć się, czy możesz to zrobić oraz w jakie dni będzie to możliwe. Polecamy zrobić to jak najszybciej, aby uniknąć stania
w długich kolejkach.

SZKOLENIA
Na pierwszym semestrze każdy student jest zobligowany do zaliczenia
kilku obowiązkowych szkoleń: bibliotecznego, BHP, ochrony własności
indywidualnej oraz wstępu do kultury akademickiej. Dostępne są one
na platformie www.e-sgh.pl. Polecamy uporać się z nimi w miarę szybko, gdyż później może zabraknąć Ci czasu na ich rozwiązanie. W razie
niepowodzenia podejście do zaliczenia szkolenia można powtarzać co
24h.

Zajęcia online
Upewnij się w jaki sposób każdy z Twoich wykładowców prowadzi zajęcia - mogą być to wykłady i ćwiczenia prowadzone w czasie rzeczywistym lub udostępniane nagrania i materiały do pracy samodzielnej.
Sprawdź, czy masz dostęp do poszczególnych (i prawidłowych) zespołów na „Teamsach” oraz Niezbędniku.
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facebook.com/wetlinasgh

INTEGRACJA
40 uczestników na każdym z turnusów oraz kadra wybrana spośród najbardziej
aktywnych Samorządowców – to mieszanka, która na pewno zaowocuje znajomościami
na całe studia, a nawet dłużej!

NORMY SANITARNE
Postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych zasad, które pozwolą zminimalizować
zagrożenie zachorowania w dobie pandemii. Robimy wszystko, abyście przeżyli
niezapomniane chwile na wyjeździe w bezpiecznym środowisku.

ATRAKCJE
Na Wetlinie czeka Cię wiele atrakcji, takich jak kajaki, imprezy tematyczne, wyprawa
na Górę Żar, grecka Olimpiada Piwna, integracje między domkami i wiele innych!

Know how
Obawiasz się, że nie odnajdziesz się na studiach? Na Wetlinie będzie także czas na
rozmowy o życiu studenta. Wszystkie informacje otrzymasz z pierwszej ręki – od
starszych kolegów, a nawet od Prorektora ds. Studenckich.

legenda
W tym roku masz okazję pojechać na 21. edycję Legendarnego Obozu Zerowego
Wetlina, organizowaną przez kolejne pokolenie studentów.
Zapisz się i stań się jej częścią!

Międzybrodzie
Żywieckie

649zł

I turnus: 31.08-05.09
II turnus: 07.09-12.09

Zapisy:
ndz. 23.08 o 20:00

WIELKIE ZWIEDZANIE WARSZAWY

ZWIEDZAJ

BAW SIĘ
POZNAWAJ

OBSERWUJ NASZ FANPAGE @WIELKIEZWIEDZANIEWARSZAWY

LIFE-HACKI

LIFE
Dziekanat
Pamiętaj,
by
nigdy
nie
zostawiać spraw do załatwienia
w dziekanacie na ostatnią chwilę.
Z czasem przekonasz się, że
może to trochę potrwać, a kolejki
(zwłaszcza na początku semestru)
potrafią ciągnąć się aż do wyjścia
z budynku. Zapoznaj się też
z godzinami otwarcia, ponieważ
różnią się one w zależności od dnia
tygodnia.
SKN-y i Organizacje
W SGH prawie każdy jest członkiem
chociaż jednej organizacji, ponieważ
daje to ogromne możliwości
i świetne wspomnienia. Rekrutuj się
do tej, która Cię zaciekawi! Przez to,
że w SGH nie masz zajęć ze stałą
grupą, trudno jest złapać bliższy
kontakt z innymi studentami,
a bycie członkiem organizacji
pozwala nie tylko na poszerzenie
swoich horyzontów w wielu
dziedzinach, ale również poznanie
wielu ciekawych osób i zawarcie
znajomości na lata.
Zajęcia
Postaraj się być na wszystkich
zajęciach w pierwszym tygodniu.
Pozwoli Ci to zorientować się
w wymaganiach poszczególnych
wykładowców oraz warunkach
zaliczenia danego przedmiotu.
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HACKI
Lektoraty i ćwiczenia
Nie opuszczaj ich! Obecność na tych
zajęciach jest obowiązkowa. Lepiej
nie robić sobie zaległości – może
to później utrudnić Ci zaliczenie
danego przedmiotu.

Strony na Facebooku
Zaobserwuj na FB strony na temat
życia uczelni, czy fanpage SKNów i organizacji, by być na bieżąco
ze wszystkimi wydarzeniami oraz
wyłapać jak najwięcej „cebuli”
na Spado! Dołącz także do grupy
Giełda przedmiotów, która przyda
Ci się już przed drugim semestrem
oraz SGH kupię/sprzedam - tu nie
czekaj długo z zakupem. Zdarza
się, że podręczniki i notatki znikają
w niecałą minutę!

Wykładowcy
Zanim zabierzesz się za wybór
wykładowcy,
zapoznaj
się
z opiniami na jego temat na grupach
starszych roczników i na SGH Wiki.
Zostaw też swoje opinie i wypełnij
ankiety studenckie, by następne
roczniki, tak jak Ty, mogły z nich
skorzystać.
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MS Teams i Niezbędnik
Sprawdź,
czy
masz
dostęp
do wszystkich zespołów na
“Teamsach” oraz Niezbędniku, aby
uniknąć przykrej niespodzianki na
koniec semestru.
Podręczniki
Postaraj się dowiedzieć, jaką literaturę preferuje wybrany przez Ciebie
wykładowca. Jednak nie musisz od
razu kupować wszystkich podręczników - są one dostępne w wypożyczalni, ale rozchodzą się już
w pierwszych dniach nauki! Przydatne publikacje naukowe w wersji
elektronicznej możesz znaleźć również w specjalnych wyszukiwarkach np. Google Scholar.
Punkt ksero
Jeśli nie uda Ci się odkupić
używanych podręczników – nie
kupuj nowych. Skserowane egzemplarze znajdziesz w bibliotece
w dużo niższej cenie.
Imprezy
Życie studenckie to bardzo ważny
element każdej uczelni. Po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania czeka na Ciebie wiele niezapomnianych imprez m.in. SGH
Opening Night oraz Otrzęsiny SGH.

Zerówka
Dobrze przygotuj się na każdy
egzamin zerowy, by odciążyć sesję
i zmniejszyć prawdopodobieństwo
kolizji egzaminów.
Sale
Zapisz w telefonie plany budynków,
dzięki czemu zawsze łatwo
odnajdziesz się na kampusie SGH.
WF
Podobnie jak na ćwiczeniach
i lektoratach obecność na zajęciach
z wychowania fizycznego jest
obowiązkowa. Staraj się uczęszczać na nie regularnie i nie
odkładać odrabiania nieobecności
na ostatnią chwilę. Większość
wuefistów akceptuje tylko jedną
nieobecność w semestrze. WF
ma wartość 0 ECSTów, dlatego
nie warto marnować na niego
jedynego
dozwolonego
na
pierwszym semestrze warunku.
Rzecznik Praw Studenta
Do Rzecznika możesz zgłosić się
z każdym nurtującym Cię problemem dotyczącym studiowania.
W tym celu skontaktuj się z nim
na Facebooku lub umów się na
spotkanie.
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ZAŁOŻ

KONTO

NA SELFIE
JAK CHCESZ, GDZIE CHCESZ,
KIEDY CHCESZ

Pobierz aplikację PeoPay
Pobierz z

Aplikacja PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24.
Więcej informacji na www.pekao.com.pl

KONTO
PRZEKORZYSTNE
DLA MŁODYCH

0zł

za prowadzenie
konta

za bankomaty

za obsługę karty

Aplikacja PeoPay – a z nią bank pod ręką 24h/ 7 dni, transakcje zatwierdzane odciskiem palca do 120 zł.
Po ukończeniu 26 roku życia opłaty za Konto Przekorzystne i usługi dodatkowe będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
bankowych dla klientów detalicznych – rachunki bankowe, dostępną w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na pekao.com.pl.
Pojęcia: prowadzenie konta, obsługa karty, bankomaty i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z wykazu usług
reprezentatywnych: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, wypłata gotówki z bankomatów i usługa
bankowości elektronicznej. Sprawdź ich znaczenie na pekao.com.pl/definicje. Pełne informacje uzyskasz w naszych oddziałach
lub na pekao.com.pl.

w Warszawie

STUDIA

STUDIA

SYSTEM
SYSTEM BOLOŃSKI
BOLOŃSKI
SGH, tak jak większość uczelni w Europie działa w tzw. systemie bolońskim.
Co to oznacza dla studenta?
Zakłada on podział studiów na trzy stopnie: licencjackie lub inżynierskie,
magisterskie i Szkołę Doktorską.
Właśnie rozpoczynasz pierwszy rok studiów licencjackich –
w przeciwieństwie do wielu kolegów, którzy wybrali inne
uczelnie nie masz jeszcze wybranego kierunku studiów
(nie mylić ze specjalizacją!), a jego deklaracji dokonasz w drugiej
części drugiego semestru, ale o tym później.
Przez 3 lata nauki na studiach I stopnia musisz wyrobić określoną liczbę punktów, nazywanych ECTSami. Każdy przedmiot ma przypisaną liczbę punktów ECTS, którą sprawdzisz w programie stdiów – to bardzo ważny dokument, do którego warto zaglądać, bo
rozwieje wiele Twoich wątpliwości. ECTSy pokazują jaka jest miara
średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania
zakładanych efektów kształcenia. ECTSy służą do obliczania średniej ze
studiów, ponieważ nie jest ona średnią arytmetyczną, a ważoną właśnie
tymi punktami. Dodatkowo znając liczbę punktów ECTS możesz dowiedzieć
się, ile zapłacisz za wpis warunkowy, czyli popularnie nazywany „warunek”,
stawka ta wynosi 150 zł za 1 ECTS.
Pamiętaj, że zgodnie z Regulaminem studiów po pierwszym semestrze nauki można złożyć wniosek o warunek tylko z jednego przedmiotu!
W SGH studenci samodzielnie kształtują swój plan i sami wybierają
wykładowców. Wyjątkiem są lektoraty, które odbywają się zawsze
w tych samych godzinach. W tym czasie nie są przewidziane inne zajęcia
dla studentów pierwszego roku, by nie pojawiały się kolizje.
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Podczas studiów musisz ukończyć przedmioty
o wartości 180 punktów ECTS, czyli 30 na semestr.

Jednakże, możesz szybciej wyrobić pulę ECTS wybierając przedmioty
z następnych semestrów. Pamiętaj jednak, że po każdym semestrze musisz
mieć wyrobione łącznie N*30 ECTS (gdzie N to numer semestru). Zapisując
się na przedmioty sprawdź koniecznie, czy nie wymagają one wiedzy, która
przewidziana jest w programie studiów wcześniej.

harmonogram deklaracji

21

Załącznik do zarządzenia Rektora

STUDIA
nr 8 z dnia 11 lutego 2020 r.
ORGANIZACJA
ROKU
AKADEMICKIEGO 2020/2021
ORGANIZACJA
ROKU
AKADEMICKIEGO
2020/2021
W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
Data

Dzień tygodnia

27 – 30 września 2020 r.

niedziela – środa

Zajęcia dydaktyczne w
semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021

1 października 2020 r. – 24 stycznia
2021 r.

czwartek – niedziela

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(Wszystkich Świętych)

31 października – 1 listopada 2020 r.

sobota – niedziela

Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych (Narodowe Święto
Niepodległości)

11 listopada 2020 r.

środa

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(Boże Narodzenie, Nowy Rok,
Święto Trzech Króli)

24 grudnia 2020 r. – 6 stycznia 2021 r.

czwartek – środa

Sesja zimowa I termin

25 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r.

poniedziałek – niedziela

Przerwa w semestrze zimowym

8 – 12 lutego 2021 r.

poniedziałek – piątek

Sesja zimowa II termin

13 – 19 lutego 2021 r.

sobota – piątek

20 lutego 2021 r. – 13 czerwca 2021 r.

sobota – niedziela

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(Wielkanoc)

2 – 7 kwietnia 2021 r.

piątek – środa

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(Święto Państwowe, Święto Flagi,
Święto Narodowe Trzeciego Maja)

1 – 3 maja 2021 r.

sobota – poniedziałek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(Zielone Świątki)

22 – 23 maja 2021 r.

sobota – niedziela

3 czerwca 2021 r.

czwartek

Sesja letnia I termin

14 – 27 czerwca 2021 r.

poniedziałek – niedziela

Sesja letnia II termin

20 – 26 września 2021 r.

poniedziałek – niedziela

Dni adaptacyjne

Zajęcia dydaktyczne w
semestrze letnim roku
akademickiego 2020/2021

Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych (Boże Ciało)
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Ramowa struktura programu studiów
I.2.2. Ramowa struktura programu studiów
Forma studiów
Grupy przedmiotów

Niestacjonarne
popołudniowe

Stacjonarne

Niestacjonarne sobotnioniedzielne

godziny

ECTS

godziny

ECTS

godziny

ECTS

I. Przedmioty podstawowe
(obowiązkowe dla wszystkich
studentów)

690

74

690

74

364+105*

74

II. Przedmioty kierunkowe
(obowiązkowe dla studentów
danego kierunku studiów)

420

42

420

42

154 + 161*

42

270**

29

od 2701 do
395**

od 291 do
39,5

208**,2

39,5

150

15

150

15

702

15

IV. Lektoraty z języków obcych:
• język I
• język II

240
240

10,5
10,5

240
- / do 2401

10,5
- / do 10,51

96+24*
-

10,5
-

V. Wychowanie fizyczne3

60

-

-

-

-

-

90**

3

90**

3

90**

3

VII. Proseminarium z metodyki
studiowania

10

1

10

1

6

1

VIII. Seminarium licencjackie

30

10

30

10

21

10

2050**

180

1875 /
1990¹**

180

939 + 290*, 2

180

III. Przedmioty do wyboru
(spośród wszystkich przedmiotów
oferowanych na studiach
pierwszego stopnia)
• w tym z podanej listy przedmiotów
związanych ze studiowanym
kierunkiem

VI. Praktyka4

Ogółem

* Godziny pracy samodzielnej pod kontrolą wykładowców, wypełnione także zajęciami w formie e-learningu.
** Szacunkowa liczba godzin.
1 W przypadku wybrania języka obcego II - język niemiecki(wymagana jest wstępna znajomość języka na poziomie A2); wybrany
w I semestrze język niemiecki można kontynuować do semestru IV (szczegóły – patrz plan studiów – s. 34).
2 Liczba godzin może być większa, jeśli wybrany przedmiot będzie miał wymiar godzin większy od planowanych 14 godzin dla
przedmiotów z tej grupy.
3
Wychowanie fizyczne może być też realizowane w formie sportowego obozu zimowego, obozu letniego, udziału w sekcjach sportowych;
studenci studiów niestacjonarnych popołudniowych i sobotnio-niedzielnych mogą także korzystać z wymienionych form zajęć; za zajęcia
z wychowania fizycznego nie przyznaje się punktów ECTS.
4 Praktyka powinna trwać nie krócej niż 3 tygodnie.
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Poznaj nas:

• aplikuj na staż;
• dowiedz się o wydarzeniach, które organizujemy;
• sprawdź, kim są nasi pracownicy.
Wejdź na kariera.aviva.pl.
Jesteś zainteresowany pracą w sprzedaży?
Zajrzyj tutaj: aviva.pl/karierawsprzedazy.
Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie – Aviva Kariera
oraz LinkedIn – Aviva Poland.

Bądź na bieżąco
Newsletter Kariera

PRZED
MIO
TY

PRZEDMIOTY

Przed Tobą pierwsze półrocze na wymarzonych studiach, a co za tym
idzie pierwszy wybór przedmiotów oraz wykładowców. Tak! W Wielkiej Różowej studenci mają swobodę wyboru przedmiotów dodatkowych, wykładowców, a także dyscypliny sportu, którą chcą doskonalić
na zajęciach wychowania fizycznego w trakcie pierwszego roku.

PRZEDMIOTY
OBOWIĄZKOWE

Pierwszy semestr i sesja to w oczach studentów często wielka niewiadoma
i źródło obaw. Przestudiuj nasze porady, a gwarantujemy, że chociaż trochę
rozwiejemy Twoje dylematy.
W trakcie pierwszego semestru czeka na Ciebie pięć przedmiotów podstawowych lub sześć, w przypadku studiów w formie niestacjonarnej. Nie
zapomnij również o lektoratach, czyli zajęciach z języków obcych, a także
o zajęciach wychowania fizycznego!
Chociaż wykłady nie są obowiązkowe, serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. Wykładowcy potrafią rozwiać wątpliwości studenta porywającym wykładem, a także zainspirować do własnych, twórczych przemyśleń.
Obecność na lektoratach, zajęciach z WF-u oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa, a aktywność często nagradzana jest dodatkowymi punktami, więc naprawdę warto zgłosić się do zadania, np. na matematyce!
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MIKROEKONOMIA

MATEMATYKA

Pierwszy ekonomiczny przedmiot,
na którym poznasz podstawowe
modele, np. oligopolu ze zmową,
czy monopolu. Zarówno wykład,
jak i ćwiczenia stanowią podstawę
wiedzy, która przyda się również
na kolejnych przedmiotach w przyszłości. Na tych zajęciach, tak jak
w przypadku matematyki, warto
brać czynny udział, ponieważ
wykładowcy chętnie i szczodrze
nagradzają aktywność dodatkowymi
punktami.

Jeśli brak legendarnych całek
w programie nauczania w liceum
był dla Ciebie wielkim rozczarowaniem, nie martw się, bo najlepsze przed Tobą! Całki oznaczone
i nieoznaczone, macierze, funkcje
wielu zmiennych, punkty siodłowe
funkcji… wszystko to czeka na Ciebie na dwóch kolokwiach w ciągu
pierwszego semestru. Mimo, że
do standaryzowanego egzaminu
ma prawo podejść każdy student,
lepiej zacznij naukę wcześniej niż
dzień przed nim i zgarnij dodatkowe punkty z ćwiczeń!

(wykład + ćwiczenia)

(wykład + ćwiczenia)

PODSTAWY PRAWA
(wykład)

Poniedziałek po udanym weekendzie,
8 rano i… pełna aula. Czy to możliwe?
Jeśli ciekawi Cię świat prawa, chcesz
poznać podstawowe różnice między
normą prawną, ustawą czy przepisem, to nawet ta wczesna godzina
nie będzie dla Ciebie przeszkodą.
W ramach tego przedmiotu, nauczysz
się również stosować prawo w praktyce przez rozwiązywanie skomplikowanych, czasem bardzo barwnych
i komicznych kazusów, których układanie to jedna z ulubionych rozrywek
wykładowców tego przedmiotu.

WSTĘP DO
INFORMATYKI
GOSPODARCZEJ
(ćwiczenia)

W ramach tego przedmiotu
studenci zdobywają umiejętności
z zakresu Excela oraz Accessa.
Uczestnictwo w tych zajęciach
pomoże Ci w płynnym używaniu
funkcji arkusza kalkulacyjnego,
docenianego przez wielu potencjalnych pracodawców oraz może być
szansą na stworzenie pierwszej
bazy danych przedsiębiorstwa.
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WYMIENNIE:

HISTORIA
GOSPODARCZA

GEOGRAFIA
EKONOMICZNA

(KONWERSATORIUM)

(wykład)

Jeśli interesujesz się historią
i chcesz odkryć ją na nowo, z nieco
innej perspektywy niż w liceum
czy innych etapach kształcenia,
to polecamy wybrać właśnie ten
przedmiot. Dzięki niemu poznasz
kulisy
powstania
organizacji
międzynarodowych, takich jak
Unia Europejska czy Narodowy
Fundusz Walutowy. Uczestnictwo
w tych zajęciach to również okazja
do
poznania
ekonomicznych
ciekawostek, którymi zabłyśniesz
wśród znajomych.

Z pewnością wielu z Was zdawało
ten przedmiot na maturze i nadal
jesteście ciekawi świata i jego
najpiękniejszych zakątków! Pasjonujące opowieści, zaskakujące
ciekawostki, rozwijanie umiejętności
czytania map i interpretacji wykresów
oraz punkty za obecność na wykładzie
co roku przekonują dużą ilość
studentów do wybrania geografii
ekonomicznej.

dla studentów studiów niestacjonarnych, wymiennie:

SOCJOLOGIA

FILOZOFIA

Charyzmatyczni wykładowcy zaoferują wiele tematów do wspólnej
dyskusji, chętnie poznają Twój punkt
widzenia na niektóre problemy
społeczne i gospodarcze, na zjawiska,
których jesteśmy obserwatorami
i uczestnikami, a także przedstawią
Ci zależności między kulturą,
gospodarką i polityką. Dodatkowa
aktywność na zajęciach, wykonanie
prezentacji czy projektu w grupach
często stanowi część oceny końcowej.

Wybór tego przedmiotu to idealna
okazja, aby poznać podstawowe
pojęcia, problemy oraz nurty filozoficzne, które wpływają i kształtują współczesny świat i kulturę.
Wspólne rozważania mogą być inspiracją do głębszych samodzielnych przemyśleń oraz zachętą do
indywidualnego poszerzania wiedzy w tej dziedzinie.

(ćwiczenia)
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sTANdaryzacja

Dwa lata temu do regulaminu studiów naszej Alma Mater został dodany zapis
o standaryzacji przedmiotów. Oznacza to przeprowadzenie ujednoliconych sposobów zaliczenia dla wszystkich studentów z danego przedmiotu, niezależnie od
wykładowcy, do którego uczęszczali na zajęcia. Docelowo proces standaryzacji ma
objąć wszystkie przedmioty zarówno podstawowe, jak i kierunkowe w SGH. Oto
przykłady standaryzacji na I semestrze: matematyka - identyczny egzamin dla
wszystkich studentów, pisany w tym samym czasie przez wszystkich studentów;
geografia ekonomiczna - tradycyjny egzamin pisemny w formie 3 pytań otwartych
wybranych przez wykładowcę z puli przygotowanej przez koordynatora przedmiotu;
mikroekonomia I - egzamin pisemny, składający się z pytań otwartych i opisowych
oraz zadań obliczeniowych; podstawy prawa - egzamin testowy oraz kazus; socjologia - egzamin pisemny, składający się z 2 pytań otwartych oraz 20 testowych;
filozofia - egzamin ustny.

DOBIERANIE
PRZEDMIOTÓW

Oprócz przedmiotów podstawowych, obowiązkowych w pierwszym semestrze nauki, studenci Wielkiej Różowej mają możliwość realizacji przedmiotów dodatkowych. Do aktualnej listy przedmiotów obowiązkowych możesz
dobrać również przedmioty podstawowe z przyszłych semestrów lub autorskie przedmioty konkursowe.

POSZCZEGÓLNE GRUPY PRZEDMIOTOWE:
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (74 ECTS)
Każdy student zobowiązany jest w trakcie studiów zrealizować wszystkie
przedmioty podstawowe za łączną wartość 74 ECTS-ów. Do tej grupy
przedmiotów należą wszystkie przedmioty wymienione w przedmiotach
obowiązkowych w pierwszym semestrze-matematyka, podstawy prawa itd.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (42 ECTS)
Pod koniec drugiego semestru, przy Twojej trzeciej już deklaracji przedmiotów,
Staniesz przed dylematem, jakim jest wybranie odpowiedniego dla siebie
kierunku. Finanse i Rachunkowość to najpopularniejszy wybór studentów,
a do przedmiotów kierunkowych FiR-u należy przedmiot np. finanse przedsiębiorstw.
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PRZEDMIOTY DODATKOWE (29 ECTS):
PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM (15-29 ECTS)
Na tę grupę przedmiotów możecie przeznaczyć od 15 do 29 ECTS. W ramach
przedmiotów związanych z kierunkiem, który wybraliście, możecie zrealizować specjalizację, która składa się z 5 przedmiotów po 3 ECTS-y. Zamiast
kolekcjonowania przedmiotów do poszczególnej specjalizacji (która nie jest
obowiązkowa), każdy z Was może po prostu zapisać się na przedmiot, który
wzbudził Wasze zainteresowanie lub cieszy się dobrą opinią u starszych
koleżanek i kolegów.

PRZEDMIOTY KONKURSOWE (OPCJONALNIE):
Przedmioty, które dla jednych oznaczają łatwo zdobyte punkty ECTS a dla
innych to wspaniała okazja, aby rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania
podczas zajęć u niepowtarzalnych oraz inspirujących wykładowców,
prowadzących swoje autorskie ścieżki nauczania. Do tej grupy przedmiotów
należy cieszący się w ostatnim czasie sporą popularnością – trening
ograniczania stresu.

1
2
3
4

PAMIĘTAJ O TYM PRZY DOBORZE PRZEDMIOTÓW!

Lektoraty z języków obcych odbywają się w każdy wtorek i piątek
w godzinach 8.00-11.30. Chociaż w przypadku tych dwóch (naj)ważniejszych przedmiotów nie podejmujesz żadnego indywidualnego wyboru to
kategorycznym błędem byłoby nie uwzględnić ich w swoim planie zajęć,
gdyż możecie narazić się na kolizję w planie.
Co za dużo to niezdrowo! Chodzi oczywiście o liczbę punktów ECTS. Skoro
obowiązkowo musicie zrealizować ich 30 podczas pierwszego semestru,
to logiczne musi wydawać się, że ok. 50 może stanowić dość duże wyzwanie… dlatego przemyślcie to dobrze. Z naszej strony rekomendujemy dobór
maksymalnie 2-3 przedmiotów dodatkowych.
Nie marnuj punktów ECTS. Jeżeli na początku studiów nie jesteś jeszcze
gotowy na podjęcie decyzji, co do wyboru kierunku studiów, co
w przypadku studentów Wielkiej Różowej nie jest niczym dziwnym, lepiej
nie dobieraj przedmiotów kierunkowych. W trakcie studiów darmowo
możecie zrealizować 186 ECTS-ów (oczywiście jeżeli ominie Was
„przyjemność” warunkowego zaliczenia przedmiotu). Oznacza to, że
tylko 6 ECTS-ów przypada do dowolnej dyspozycji studenta. A może
warto przeznaczyć dodatkowe ECST-y na drugą specjalizację?
Podążaj ścieżką przedmiotową. Dobieraj przedmioty rozsądnie i według
swojego aktualnego poziomu umiejętności. Zakres materiału na niektórych
przedmiotach nie jest powiązany z innymi, ale duża część bazuje na
podstawie innych przedmiotów.

30

OPINIE
O
WYKŁA
DOWCACH

WYKŁADOWCY

JAK WYBRAĆ WYKŁADOWCĘ?

Nadeszła pora, abyśmy choć trochę przybliżyli Ci postacie wykładowców,
z którymi spotkasz się na wykładach i ćwiczeniach w trakcie najbliższego
semestru.
Ciekawość zajęć, łatwość zaliczenia, umiejętność przekazywania wiedzy, prostudenckość – na podstawie tych aspektów zespół redakcyjny
we współpracy z SKN Statystyki ocenił i wyróżnił wykładowców przedmiotów podstawowych realizowanych w trakcie pierwszego semestru.
Pamiętajcie! Nasze oceny mają charakter subiektywny. Wszystko zależy od
indywidualnego podejścia oraz własnych doświadczeń. W trakcie prac nad
Informatorem Studenckim staraliśmy się jednak kierować głosem opinii, które
najczęściej padały na temat danego wykładowcy. Zachęcamy również do
zapoznania się z „Niezbędnikiem Wyboru Wykładowców” na Facebooku,
w ramach którego publikowane są infografiki z opiniami na temat wykładowców.
Warto mieć na uwadze postępujący proces standaryzacji przedmiotów. Władze SGH nieustannie stoją na straży utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Oznacza to, że formy zaliczania przedmiotów mogą
ulec zmianom. Niemniej jednak, mamy nadzieję, że lektura Informatora
Studenckiego pozwoli na bezstresowe podjęcie tej trudnej decyzji.
Powodzenia!

LEGENDA

UMIEJĘTNOŚĆ
PRZEKAZYWANIA
WIEDZY

ŁATWOŚĆ
ZALICZENIA
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OPINIE O WYKŁADOWCACH

MATEMATYKA
dr hab. Agata Boratyńska
Wybór polecany dla osób
ambitnych, chcących wyciągnąć z zajęć więcej niż zakres wymagany na egzaminie. Kolokwia nie należą do
najprostszych, ale wykłady są ciekawe i prowadzone z pasją, choć w szybkim tempie. Również zadania rozwiązywane na ćwiczeniach bywają niekonwencjonalne, ale za ich rozwiązanie można zdobyć dodatkowe punkty za
aktywność. Podczas wykładów Pani profesor korzysta z odręcznie pisanych
notatek, przez co materiały nie zostają nigdzie udostępniane. Warto jednak
podkreślić, że Pani profesor to osoba bardzo miła i pasjonująca się przedmiotem,
której naprawdę zależy na przekazaniu wiedzy studentom.

dr Artur Bryk

Zajęcia z doktorem Brykiem
to opcja dla osób, którym
matematyka nie jest straszna.
Wykładowca szybko realizuje
podstawowy materiał, rozszerzając go o dodatkowe zagadnienia. Kolokwia są dość trudne, ale
dotyczą w pełni materiału zapisanego w sylabusie. Sam profesor zajęcia
nazywa „wstępem do matematyki”, jednak na prośbę studentów zawsze
pokaże jej ciekawsze oblicze. Ćwiczenia mają formę aktywnego, wspólnego rozwiązywania zadań, dzięki którym można zdobyć dodatkowe punkty.
Same zajęcia są prowadzone w bardzo przyjaznej i wesołej atmosferze.

dr Monika Dędys
Doktor Dędys to bez wątpienia jeden z najmilszych
wykładowców matematyki
w Wielkiej Różowej. Mimo
wykładów, które zdecydowanie nie należą do ciekawych, ćwiczenia są bardzo zrozumiałe i prowadzone
powoli, żeby każdy mógł wszystko zrozumieć. Dr Monika Dędys jest do tego
bardzo prostudencka i na pewno nikogo nie skrzywdzi ani nie nakrzyczy
przy tablicy. Opcja nie należy do najtrudniejszych ani najbardziej ambitnych.
Godna polecenia dla osób, które nie są orłami z matematyki i chcą pogłębiać wiedzę z tego przedmiotu w spokojnym tempie.
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prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz

Wykłady u Pana Profesora
cieszą się dużym z interesowaniem i większość studentów uważa je za bardzo ciekawe, choć jest to
opcja raczej dla ambitnych osób. Zaliczenie ćwiczeń nie należy do
najłatwiejszych, ale ułatwia zdanie egzaminu końcowego, który jest standaryzowany. Wykładowca oprócz przekazywania swojej ogromnej wiedzy
dodaje również wiele żartów i anegdot.

dr Maria Ekes

Wykłady z Panią Doktor
są prowadzone w sposób
jasny i czytelny. Zajęcia nie
wybiegają poza materiał
wymagany na egzaminie,
a na tablicy poruszane są najważniejsze problemy z omawianych zagadnień.
Mimo, iż zaliczenie nie należy do najłatwiejszych, to regularnie uczęszczając
na zajęcia można się dobrze przygotować zarówno do kolokwiów, jak i do
egzaminu.

dr hab. Barbara Kowalczyk

Wykłady u Profesor Kowalczyk
są dosyć ciekawe i dobrze zobrazowane przykładami do
każdego zagadnienia. Warto
na nie chodzić, aby później mieć
pewne podstawy na ćwiczeniach, podczas których teoria nie jest powtarzana. Ćwiczenia nie wymagają ponadprzeciętnego zaangażowania, ale pozwalają dobrze
przygotować się do egzaminu. Dodatkowo dosyć łatwo zdobyć punkty za aktywność. Oprócz wykładowcy ćwiczenia prowadzi dr Józef Laszuk, który jest bardzo
prostudencki, jednak jego zajęcia są bardzo teoretyczne.

dr Piotr Lipiński

Doktor Lipiński tłumaczy
wszystkie zagadnienia powoli
i dokładnie, tak by każdy
zrozumiał. Na wykładach nie
używa mikrofonu, przez co
zajęcia te mogą być dla niektórych męczące. Mimo monotonnego sposobu
prowadzenia zajęć, materiał jest przekazywany bardzo rzetelnie, lecz
przygotowanie do standaryzowanego egzaminu wymaga sporego wkładu
pracy.
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dr Łukasz Pawelec
Doktor Pawelec jest jedną
z ciekawszych osobistości
w naszej Alma Mater. Cechuje
się specyficznym, sarkastycznym poczuciem humoru, którym ubarwia swoje ciekawe wykłady. Jest jednak wymagający, co skutkuje
trudnymi kolokwiami. Jednakże po tych zajęciach egzamin nie powinien
stanowić problemu. Wybranie doktora nie jest najłatwiejszą opcją, ale zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu oraz śmiech w auli podczas
wykładu.

dr Justyna Winnicka

Pani Doktor prowadzi zajęcia
z pasją oraz zaangażowaniem. Choć na wykładach
wiele osób łapie się za głowy
nie wiedząc o czym w ogóle
jest mowa, to na ćwiczeniach wszystko staje się jasne. Zadania wyjaśniane
są bardzo dokładnie, a sama prowadząca wskazuje na ich schematyczność
i omawia każdy szczegół. Jednak nie wszystkie rozwiązuje sama- czasami
zaprasza studentów do tablicy, ale również wtedy można liczyć na jej wskazówki i pomoc. W razie niejasności zawsze istnieje możliwość podejścia
w przerwie lub po zajęciach w celu ich wyjaśnienia. Zaliczenie ćwiczeń to
2 kolokwia oceniane bardzo prostudencko. Pani doktor przymyka czasem
oko na drobne błędy rachunkowe i zwraca bardziej uwagę na sam sposób
rozwiązania zadania.

MIKROEKONOMIA I
dr hab. Bogusław Czarny
Profesor Czarny to bez
wątpienia jeden z bardziej
charakterystycznych wykładowców w naszej Alma
Mater. Wykłady są klarowne i logiczne, choć nie wszystkim odpowiada sposób ich prowadzenia. Jest
to wybór dla osób, które chcą dobrze nauczyć się ekonomii, ale niekoniecznie
pod względem matematycznym. Wykładowca stawia przede wszystkim na
znajomość pewnych procesów i zależności. Jest to opcja dla osób pracowitych i ambitnych, ponieważ kolokwia są bardzo trudne, jednak studenci
uważają, że później egzamin oraz druga część Mikroekonomii nie stanowią
problemu.

35

WYKŁADOWCY

dr Małgorzata Dworakowska-Raj

Wykłady z Panią doktor
może nie są szczególnie
zajmujące, jednak na pewno bardzo sprecyzowane
i zrozumiałe. Prezentacje
nie są udostępniane, jednak notatki z nich bardzo przydają się w nauce do
egzaminu i kolokwiów. Ćwiczenia prowadzone są w wolnym tempie i w sposób bardzo uporządkowany. Pani Doktor jest osobą lubianą i prostudencką,
a atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna.

prof. dr hab. Marek Garbicz

Wykłady uważane są za ciekawe, a sam profesor często
wtrąca anegdoty i historyjki
oraz angażuje studentów do
rozmowy. Niektórzy twierdzą, że to zakamuflowana opcja profesora Pacho, ponieważ tworzą wspólnie podręczniki i ćwiczenia. Na ćwiczeniach nacisk jest stawiany bardziej
na stronę matematyczną. Choć zaliczenie wymaga dużego nakładu pracy,
można się naprawdę sporo nauczyć. Nie jest to jednak najtrudniejszy wybór.
Na egzaminie pojawiają się zagadnienia, na które wykładowca wielokrotnie
zwraca uwagę.

dr hab. Krzysztof Makarski

Profesor Makarski to bardzo
prostudencki
wykładowca.
Prezentacje, z których korzysta,
udostępnia na swojej stronie
internetowej, jednak z pewnymi lukami, które warto uzupełniać na wykładach. Zaliczenie składa się z dwóch
kolokwiów oraz egzaminu. Ćwiczenia prowadzone są przez doktorantkę Oliwię
Komadę, która zawsze chętnie tłumaczy ewentualne niejasności oraz organizuje
zajęcia powtórzeniowe do kolokwiów. Na zakończenie każdych zajęć rozwiązuje
się krótkie zadania w grupach, które wliczają się do oceny z ćwiczeń.

dr Piotr Maszczyk

Doktor Maszczyk jest
interesującym wykładowcą,
umiejącym w przystępny
spsób przekazać swoją
wiedzę studentom. Jest bardzo prostudencki i miły, jednakże rzadko korzysta
z prezentacji oraz ich nie udostępnia. Lubi dyskutować ze studentami przez
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co zajęcia szybko mijają. Dla regularnie uczęszczających na wykłady i ćwiczenia zaliczenie przedmiotu nie powinno być problemem.

prof. dr hab. Wojciech Pacho

Profesor Pacho to jedna z legend naszej uczelni. Zajęcia
z nim to niesamowita intelektualna przygoda, w której
odnajdą się ambitni i najbardziej pracowici studenci. Prowadzi on niezwykle ciekawe i nieszablonowe
zajęcia, jednak na naukę trzeba poświęcić dużo czasu. Do zaliczenia ćwiczeń niezbędna jest słynna już praca audytoryjna. Jest to opcja zdecydowanie matematyczna. Jeśli nie zamierzacie regularnie uczęszczać na wykłady
i ćwiczenia, nie jest to dla was dobry wybór.

dr Marcin Wajda

Wykłady są uznawane za
niezwykle ciekawe, a sam
dr Wajda ma duże zdolności
do przekazywania wiedzy.
Przekłada się to na wysoką
frekwencję na wykładach. Ćwiczenia nie należą do najłatwiejszych, więc
warto się do nich przyłożyć, jednak można je wielokrotnie poprawiać na
konsultacjach, na których wykładowca wypunktuje braki w Waszej wiedzy.
Niestety Pan doktor nie udostępnia swoich prezentacji, dlatego warto robić
notatki.

dr hab. Izabela Zawiślińska

Profesor Zawiślińska jest
bardzo prostudenckim wykładowcą, który dokładnie
i jasno omawia nie wykraczający poza sylabus przedmiotu materiał. Zaletą są również udostępniane slajdy, na których szczegółowo opisane są wszystkie zagadnienia. Całkiem przyjemny wybór dla
kogoś, kto nie lubi się przemęczać. Wszyscy ćwiczeniowcy prowadzą zajęcia
w sposób uporządkowany i przejrzysty, lecz skupiając się głównie na teorii.

dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Doktor Znoykowicz-Wierzbicka
jest uznawana przez studentów za jednego z najlepszych wykładowców z jakimi mieli do czynienia. Jest to
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bardzo sympatyczna i prostudencka osoba, a jednocześnie jej wykłady są
ciekawe i bogate w wiedzę. Dobrze ułożone prezentacje są udostępniane
studentom, dzięki czemu nauka do egzaminu jest o wiele łatwiejsza. Sam
egzamin ma średni poziom trudności, dzięki czemu zdecydowana większość
zdaje go w pierwszym terminie. Dodatkowym atutem zajęć u Pani Doktor
jest możliwość zdobywania punktów za aktywność na ćwiczeniach.

podstawy prawa
dr Małgorzata Godlewska

Mimo, że same wykłady
nie są uważane za szczególnie ciekawe, frekwencja
na nich jest dosyć wysoka.
Studenci, którzy regularnie
uczęszczali na wykłady mają możliwość przystąpienia do łatwej zerówki.
Prezentacje wraz z przykładowymi pytaniami do egzaminu zerowego są
udostępniane na niezbędniku.

dr hab. Ewa Gwardzińska

Wykłady Pani profesor są
uznawane za mało interesujące. Na zajęciach prezentuje
slajdy, które są później udostępniane studentom, co jest
niewątpliwym atutem. Egzamin jest standaryzowany, jednak zaliczenie nie
powinno przysporzyć wiele trudności.

dr hab. Marcin Menkes

Wykłady może nie należą do
porywających, ale obecność
na nich nie jest obowiązkowa. Treści prezentowane na
slajdach są bardzo rzeczowe,
bez zagłębiania się w szczegóły. Wszystkie prezentacje można znaleźć na
niezbędniku. Organizowana jest zerówka, do której warto podejść. Samo zaliczenie jest umiarkowanie trudne.
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dr hab. Sylwia Morawska
Studenci przedstawiają
różne opinie co do ciekawości wykładów, jednak
obecność na nich nie jest
obowiązkowa. Zajęcia bardzo często prowadzi Pani Katarzyna Kimla-Walenda, która wraz ze słuchaczami chętnie rozwiązuje przykładowe kazusy, przedstawiając ich różne rozwiązania. Zerówka jest organizowana w dwóch terminach, aby każdy miał
szansę do niej przystąpić i odbywa się w formie testu online oraz pisemnego
kazusu.

dr hab. Bogusław Pytlik

Wykłady uchodzą za naprawdę interesujące, ponieważ
Profesor Pytlik ciekawie opowiada, dzięki czemu słucha
się go z przyjemnością. Na
zajęciach należy być skupionym i nie przeszkadzać, ponieważ wykładowca bardzo nie lubi, gdy studenci zajmują się czymś innym. Prezentacje nie
są udostępniane, ale egzamin nie wykracza poza przerabiany na wykładach
materiał.

wstĘp do informatyki
gospodarczej
mgr Marek Derda

Zajęcia z Panem Derdą nie
należą do najciekawszych
i prowadzone są w niezbyt
zrozumiały sposób. Zaliczenie polega na zdaniu kolokwium z Excela oraz oddaniu i obronie projektu z Accessa, którego punktacja
nie do końca jest jasna. Ćwiczenia nie są jednak obowiązkowe, a ćwiczeniowiec daje możliwość zdobycia dodatkowych punktów poprzez prace domowe.
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dr Zbigniew Gontar

Pan Gontar jest spokojnym oraz wyrozumiałym
wykładowcą. Czasami lubi
zmieniać formę ćwiczeń na
wykład, co pozwala na lepsze zrozumienie przedmiotu zainteresowanym
nim. Zaliczenie opiera się na kolokwiach z Excela i Accesa oraz na projekcie
z Accessa. Mimo tego, że zasady oceniania mogą wydawać się nie do końca
jasne, studenci nie narzekają na trudność zaliczenia tego przedmiotu.

mgr Dariusz Nojszewski

Zajęcia te składają się z teoretycznego wstępu, który
jest dosyć monotonny oraz
części praktycznej, polegającej na rozwiązywaniu zadań. Jednakże ćwiczeniowiec urozmaica je swoim niecodziennym humorem
a materiał potrzebny do zaliczenia przedmiotu jest całkowicie realizowany
podczas zajęć, na których obecność nie jest obowiązkowa.

mgr Krystian Maciejca

Pan Maciejca to bardzo sympatyczny, zawsze uśmiechnięty
oraz prostudencki ćwiczeniowiec. Tempo na zajęciach
jest bardzo szybkie, jednak
zawsze można poprosić o dodatkowe wytłumaczenie powstałych niejasności.
To również jedyne zajęcia, na których pokazywane są narzędzia Google.
Wybór polecany osobom, które chcą zdać przedmiot niezbyt dużym kosztem, a jednocześnie wynieść przydatną wiedzę.

dr Krystyna Polańska
Zajęcia z doktor Polańską są przez studentów
powszechnie
chwalone
i uważane za ciekawe, co
w przypadku tego przedmiotu należy do rzadkości. Wykładowczyni jest bardzo sympatyczną i zawsze uśmiechniętą osobą,
która prowadzi przedmiot z przyjemnością i wielkim zapałem. Większość
studentów uważa, że zaliczenie wymagało od nich dużego nakładu pracy,
jednak wybrałoby ją ponownie.
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dr inż. Rafał Raczko
Doktor Raczko to bez
wątpienia odkrycie roku
2019/2020. W porównaniu
do innych wykładowców zajęcia z nim są naprawdę luźne, zrozumiałe i przystępne w zaliczeniu! Na ocenę końcową składa się średnia ocen z dwóch kolokwiów - jednego z Excela i drugiego z Accessa. Doktor
Raczko skupia swoją uwagę głównie na tym drugim. Z Excela uczymy się
jedynie najbardziej podstawowych funkcji. Według studentów jest to jedna
z lepszych możliwych opcji do wyboru.

dr Anna Rokicka-Broniatowska

Zajęcia może nie są zbyt
pasjonujące, ale sama Pani
doktor jest spokojną i sympatyczną osobą. Materiał jest
całkiem dobrze wytłumaczony i zawsze można chwilę
dłużej zostać, aby wyjaśnić powstałe niejasności. Zaliczenie to kartkówka
z excela, projekt z accessa oraz punkty za aktywność na zajęciach. Pani Doktor jest idealnym wyborem dla osób, którym zależy na bezbolesnym zaliczeniu przedmiotu.

mgr Andrzej Schab

Pan Schab potrafi zarówno
przekazać wiedzę, jak
i ciekawie poprowadzić
zajęcia. Z tego powodu
jest bardzo polecany
przez studentów. Skuteczność w nauczaniu przekłada się na łatwość zaliczenia przedmiotu i dużą szansę na uzyskanie dobrej oceny. Na zajęciach
bardzo duży nacisk kładziony jest na naukę i umiejętność obsługi programu
Access, co niestety przekłada się na pominięcie Excela.

mgr Aleksander Wassilew
Studenci skarżą się na dość
chaotyczny i niezrozumiały
sposób prowadzenia zajęć,
przez co materiał i polecenia
mogą nie być do końca
jasne. Zaliczenie przedmiotu nie jest bardzo trudne, gdyż polega na napisaniu
dwóch kolokwiów – jednego z Excela oraz jednego z Accessa. Nie jest to
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opcja polecana osobom, którym zależy na poszerzeniu swojej wiedzy z tego
przedmiotu. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

geografia ekonomiczna
dr hab. Jacek Brdulak

Zajęcia te nie cieszą się
wśród studentów opinią
wybitnie ciekawych, jednak
warto na nie uczęszczać
i brać w nich aktywny udział,
ponieważ czasem jest to wynagradzane. Słuchacze podkreślają, że zajęcia
ubarwione są przez doktora historiami z życia, przez co niektórym mogą
wydawać się dość chaotyczne. Zaliczenie nie powinno jednak sprawić większych problemów.

dr Maciej Gurbała

Dobry wybór dla pasjonatów geografii, ze
względu na wymagany
przez doktora szeroki
zakres materiału. Warto
chodzić na wykłady, które są ciekawe i prowadzone z pasją oraz robić notatki, a dodatkowo czytać
podręcznik. Ponadto na zajęciach można dostać plusy za aktywność, które
wpływają na ocenę końcową. Pytania na egzaminie są dosyć trudne oraz
wymagają szczegółowej i obszernej odpowiedzi.

dr Marcin Molenda

Wykłady doktora Molendy
są ciekawe, a dzięki obecności na nich będziecie mieli
możliwość pisania zerówki.
Wykładowca często opowiada o swoich podróżach,
zwłaszcza tych związanych z jego ulubionym celem - Białorusią. Doktor Molenda lubi wzbogacać omawiane tematy związanymi z nimi (lub nie) zabawnymi anegdotami, przez co czas na zajęciach szybko mija. Warto zauważyć,
że prezentacje nie są udostępniane, więc wskazane jest robienie notatek.
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dr Maciej Mróz

Doktor Mróz to przemiły
i prostudencki wykładowca
starający się poruszyć
najistotniejsze treści na
swoich zajęciach. Nie
wymaga nauki „na blachę” tylko logicznego myślenia i zrozumienia bieżących
oraz ogólnych zagadnień ekonomiczno-geograficznych. Zajęcia są prowadzone ciekawie, ponieważ w trakcie wykładu można zadawać pytania
i dyskutować, przez co czas mija szybciej. Dodatkowo, aktywność na zajęciach jest bardzo doceniana i podnosi końcową ocenę z egzaminu, którego
zakres nie przekracza wcześniej omawianych zagadnień.

dr hab. Dorota Niedziółka

Zdania co do ciekawości
i łatwości zaliczenia zajęć z profesor Niedziółką
są dość mocno podzielone.
Sama wykładowczyni
jest jednak uważana za
osobę miłą i profesjonalną, a wykłady nie są obowiązkowe. Egzamin to trzy
pytania otwarte o różnym poziomie trudności. Można zaliczyć go w terminie
zerowym.

dr Barbara Trzcińska

Doktor Trzcińska jest lubianym i prostudenckim
wykładowcą. Mimo, że
obecność na zajęciach
nie jest wymagana, frekwencja jest wysoka, a studenci oceniają je jako ciekawe i merytoryczne.
Większość twierdzi, że nie da się być na nich bez uśmiechu na twarzy.
Egzamin jest standaryzowany, jednak nie wykracza poza zakres wiedzy
zawartej w udostępnianych na niezbędniku slajdach. Przedmiot można
zaliczyć zerówką.

43

WYKŁADOWCY

HISTORIA GOSPODARCZA
dr Łukasz Dwilewicz

Sposób prowadzenia zajęć
jest bardzo merytoryczny
i skoncentrowany na uporządkowanym przekazaniu
najważniejszych informacji.
Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, jednak nie każdemu przypadną
do gustu zajęcia w formie nieprzerwanego monologu prowadzącego. Zaliczenie jest dość trudne i wymaga bardzo dobrej znajomości materiału.

dr Jerzy Łazor

Zajęcia są prowadzone ciekawie, chociaż czasem uważane za zbyt chaotyczne.
Jest to spowodowane licznymi
anegdotami i wtrąceniami
Pana doktora, który kładzie duży nacisk na interakcję ze studentami.
Dodatkowo często angażuje ich w dyskusje oraz prace zespołowe. Sam
doktor Łazor to bardzo prostudencki wykładowca. Przedmiot można zaliczyć
w terminie zerowym, a egzamin składa się z trzech pytań otwartych.

prof. dr hab. Wojciech Morawski

Większość studentów uważa
te zajęcia za bardzo ciekawe
ze względu na umiejętność
przekazywania wiedzy przez
wykładowcę. Już po pierwszych zajęciach można zauważyć, że to wykładowca z krwi i kości oraz
pasjonat historii. Zaliczenie nie jest najłatwiejsze, gdyż wymaga dość solidnego
opanowania całości materiału.

dr Anna Jarosz-Nojszewska

Pani doktor posiada bardzo
dużą wiedzę i potrafi przekazać
ją w sposób uporządkowany
oraz zainteresować tematem
nawet te osoby, które nie przepadają na historią. Dodatkowo w trakcie wykładów podkreśla, co może
pojawić się na egzaminie, do którego nie trudno się przygotować, choć
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materiał jest obszerny. Atutem jest również fakt, że wykładowczyni organizuje
zerówkę, która nie jest surowo oceniana.

dr hab. Aldona Podolska-Meducka

Profesor Podolska-Meducka
jest bardzo sympatyczną
i prostudencką osobą. Zajęcia są ciekawe, prowadzone
z pasją i wzbogacane licznymi ciekawostkami. Egzamin nie jest trudny, a dodatkowym atutem jest możliwość zaliczenia go w terminie zerowym. Ponadto wykładowczyni często
wskazuje, na które zagadnienia warto w szczególności zwrócić uwagę.

dr hab. Andrzej Zawistowski
Konwersatoria u profesora
Zawistowskiego są bardzo
ciekawe i lubiane, ponieważ wykładowca ubarwia
je licznymi anegdotami.
Choć obecność nie jest obowiązkowa, większość studentów uczęszcza na
nie regularnie. Jest to wybór szczególnie polecany osobom zainteresowanym historią PRL, gdyż odniesienia do tego okresu pojawiają się bardzo często. Egzamin, choć dość wymagający, nie jest straszny.

SOCJOLOGIA
dr Jan Czarzasty

Zajęcia z doktorem Czarzastym nie należą do najbardziej porywających, ponieważ nie angażują słuchaczy. Są dość nużące,
choć sam wykładowca posiada ogromną wiedzę na temat przedmiotu. Doktor
korzysta z prezentacji, które są potem udostępniane studentom. Istnieje
również możliwość zdobycia dodatkowych punktów, które wliczają się
w wynik egzaminacyjny.
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dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Pani profesor prowadzi zajęcia
w sposób ciekawy i merytoryczny, chętnie wciągając
swoich studentów do dyskusji.
Opowiada z prawdziwą pasją,
dzięki czemu potrafi wzbudzić zainteresowanie socjologią w każdym
słuchaczu. Chętnie wspomina o różnych eksperymentach oraz nawiązuje do
innych kultur, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie islamu oraz kultury arabskiej.
Mimo wymagającego egzaminu studenci bardzo polecają ten wybór.

dr Dorota Konopka

Zajęcia z doktor Konopką
są polecane ze względu na
ich nieco inną formę. Są one
prowadzone po części przez
studentów,
ponieważ
na
każdych ćwiczeniach przedstawiają oni jedną prezentację dotyczącą
praktycznych zagadnień socjologii, w trakcie której trwa dyskusja. Za aktywność łatwo dostać plusy, które wliczają się do oceny końcowej. Sama Pani
doktor jest bardzo miła i prostudencka, a zaliczenie nie powinno stanowić
problemu.

dr Anna Kozłowska

Doktor Kozłowska jest osobą
nietuzinkową oraz energiczną.
Dzięki jej podejściu do przedmiotu nigdy nie będziecie się
nudzić na zajęciach, które
prowadzi w formie aktywnej dyskusji między studentami na tematy dotyczące
życia codziennego. Ponadto aktywność na zajęciach docenia punktami, które warto zbierać.

dr Rafał Towalski

Zajęcia z doktorem Towalskim są bardzo ciekawe
i uczęszcza się na nie z przyjemnością. Po sposobie prowadzenia zajęć widać, że
prowadzący jest zarówno żywo zainteresowany poruszaną tematyką, jak i ma
o niej bardzo dużą wiedzę. Atutem jest również możliwość przygotowania dodatkowej prezentacji lub eseju na wybrany temat, którymi można podnieść sobie ocenę końcową z egzaminu.
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FILOZOFIA
dr hab. Janusz Sidorek

Jest
to
zdecydowanie
najpopularniejsza
opcja
z filozofii. Profesor Sidorek
zaraża studentów swoją pasją do przedmiotu,
zachęca do myślenia i przedstawia poglądy filozoficzne, jakby były jego
własnymi, jednakże zachowując przy tym obiektywizm. Jest to nietuzinkowy
wykładowca, posiadający wygląd prawdziwego myśliciela. Do egzaminu
trzeba się solidnie przygotować, ponieważ jest on w formie ustnej i trwa
dość długo, jednak wykładowca pozwala skierować rozmowę na tematykę,
którą się zna.

dr hab. Grzegorz Szulczewski

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z elementami
dyskusji ze studentami przeprowadzanej na podstawie
wcześniej
udostępnionych
materiałów. Według studentów zajęcia te nie są porywające, jednak obecność wpływa pozytywnie na zaliczenie przedmiotu. Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch pytań.

dr Ewa Rosiak-Zięba

Pani
doktor
opowiada
w ciekawy sposób jednak
nie udostępnia prezentacji,
ponieważ ich nie tworzy.
Z tego powodu polecane
jest robienie notatek, z których wiedza powinna być wystarczająca do zaliczenia przedmiotu. Dodatkowo udostępniana jest lista zagadnień wymaganych na egzaminie.
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Studia w SGH to nie tylko nauka i projekty - nasza uczelnia dba również o dobrą kondycję fizyczną studentów
i oferuje 20 różnych dyscyplin do wyboru w ramach zajęć WF-u, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.
Bardziej zapaleni sportowcy odnajdą się również w sekcjach AZS. Członkostwo w nich zapewni Ci zaliczenie
WF-u oraz realizację swoich sportowych pasji.

AEROBIK

Są to bardzo ciekawe i urozmaicone przez trenerów zajęcia, przez wielu
studentów uważane za najprzyjemniejsze jakie można wybrać. W zależności od prowadzącego wykonuje się tam różne ćwiczenia przy użyciu piłek
fitnessowych czy stepów. Zajęcia te pozwalają na wypracowanie bardzo
dobrej kondycji i gibkości. Zaliczenie najczęściej nie sprawia trudności,
składa się ono z zademonstrowania kilku ćwiczeń wyuczonych podczas poprzednich zajęć.

BOKS

Prowadzącym jest dr Roman Dębicki, wieloletni trener
Andrzeja Gołoty. Cieszą się one niesamowitą popularnością
wśród naszych studentów. Trener prowadzi je z ogromną pasją i zapałem, dając swoim podopiecznym spory wycisk. Prawie
wszyscy podkreślają doświadczenie i wigor jaki posiada pan doktor. Podczas tych zajęć nauczysz się jak poprawnie wyprowadzać ciosy czy też
skakać na skakance. Wyćwiczysz tam również swoje mięśnie i poprawisz
kondycję. Mimo, że zaliczenie uważane jest za stosunkowo trudne, to miejsca na ten WF kończą się zazwyczaj w ciągu kilku minut, więc jeżeli chcesz
się na nie zapisać, zachowaj refleks jak na prawdziwego boksera przystało.
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callanetics

Zajęcia te polegają na wykonywaniu ćwiczeń psychofizycznych dbających
zarówno o sferę fizyczną, jak i mentalną. Odbywają się one przy akompaniamencie muzyki, która pozwala zrelaksować się uczestnikom. Są one
uznawane za dość schematyczne, jednak mimo to, wielu studentów poleca
tę formę wychowania fizycznego. Zaliczenie polega na pokazaniu kilku ćwiczeń na wybraną partię mięśni.

KOszykówka

Te zajęcia to świetna zabawa oraz litry wylanego potu na parkiet. Trenerami są bracia Marek i Artur Zasuwik. Panowie przywiązują dużą uwagę do
nauki nowych zagrań, choćby takich jak „pick and roll” czy robienie zasłony.
Stopień zaawansowania jest dostosowany do grupy, jednak z pewnością
już po kilku zajęciach ulegnie on zdecydowanej poprawie. Mecze rozgrywane podczas tych zajęć są niezwykle emocjonujące i wymagają od graczy
konkretnego wysiłku. Zaliczenie nie jest zbyt skomplikowane, polega ono
na wykonaniu kilku dwutaktów i rzutów.

kulturystyka

Ta opcja WF-u charakteryzuje się dużą swobodą, ponieważ możliwa jest na
nich realizacja własnego planu treningowego. Jeżeli jednak nie masz przygotowanego żadnego planu, to nic straconego. Trenerzy z przyjemnością
pokażą Ci ćwiczenia angażujące różne partie mięśni, będą również zwracali
uwagę na ich techniczne aspekty. W wielu przypadkach zaliczenie, to po
prostu regularne zaangażowanie na zajęciach bądź wykonanie kilku, wskazanych przez trenera ćwiczeń.

pilates

Połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Podczas tych zajęć również towarzyszyć Ci będzie oprawa muzyczna. Ćwiczenia te skupiają się na
wzmocnieniu i uelastycznieniu mięśni całego ciała, są one jednak bardzo
spokojne. Ta niepozorna aktywność wpływa jednak bardzo pozytywnie na
kształtowanie sylwetki i siły mięśni. Zaliczenie to prezentacja kilku wybranych ćwiczeń, lecz po nabraniu wprawy podczas zajęć, nie jest ono najmniejszym problemem.
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PIŁKA NOżna

Jako jedna z najpopularniejszych dyscyplin
w naszym kraju, cieszy się ona również
ogromnym zainteresowaniem na naszej uczelni,
dlatego aby zapisać się na te zajęcia, będziecie musieli
wykazać się nie lada refleksem i wyprzedzić wielu innych
chętnych. Same zajęcia pozwolą Ci rozwinąć swoje piłkarskie umiejętności i rozgrywać niezwykle zacięte
mecze. Zaliczenie nie wymaga jednak wybitnych
umiejętności, a jedynie tych podstawowych.

Pływanie

Już na pierwszych zajęciach odbywa się podział według stopnia zaawansowania, przez co zarówno amatorzy jak i osoby bardziej doświadczone
mogą liczyć na indywidualne podejście i szlifować swoje umiejętności. Trenerzy szczególną uwagę zwracają na poprawę jakości wykonywanych ruchów oraz naukę niezbędnych technik pływania. Zaliczenie polega na przepłynięciu kilku długości basenu określonym przez trenera stylem.

Siatkówka

Zajęcia te, różnią się w zależności od trenera. U mgr Andrzeja Listopada
pierwszy semestr poświęcony jest na trening techniki oraz ustawienia
i taktyki, są one bardzo ciekawe i można na nich zdecydowanie poprawić
poziom swoich umiejętności. Drugi semestr poświęcony jest już tylko i wyłącznie na grę. U innych prowadzących na każdych zajęciach pojawiają się
elementy gry oraz treningu technicznego. Zaliczenie polega na wykonaniu
wybranego ćwiczenia technicznego, które było trenowane podczas wcześniejszych zajęć.

Taniec
taniec towarzyski

Te zajęcia różnią się od pozostałych tym, że odbywają się one w parach.
Jeżeli jednak nie masz partnera w momencie zapisów to żaden problem,
na WF ten zapisuje się dużo studentów i na pewno uda Ci się dobrać
w parę z inną osobą. Z wybranym partnerem tańczy się do końca semestru.
Na pierwszym semestrze będziesz mógł nauczyć się tańców klasycznych,
takich jak walc angielski, walc wiedeński, quickstep, czy fokstrot. Na drugim
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natomiast poznasz tańce latynoamerykańskie: samba, rumba, cha-cha czy
jive. Poziom jest początkujący, więc nawet jeżeli nie tańczyłeś wcześniej, to
nie powinieneś mieć kłopotów na zajęciach. Zaliczenie to prezentacja jednego wyuczonego wcześniej tańca lub aktywność i obecność na zajęciach.

tenis ziemny

Zajęcia te odbywają się na korcie przy metrze Stokłosy,
więc wybierając się na nie trzeba uwzględnić odpowiedni czas na przejazd z uczelni. Wymagany jest tam również
własny sprzęt. Co do przebiegu samych zajęć, mają one charakter dość zindywidualizowany, ze względu na małą liczbę osób w
grupie. Pani trener Edyta Wołoszyn przykłada dużą uwagę do techniki, a przy tym jest bardzo cierpliwa i wyrozumiała. Kiedy opanujesz grę na wystarczającym poziomie, będziesz mógł rozgrywać
własne mecze. Zaliczenie odbywa się poprzez aktywność i obecność na zajęciach.

trening
funkcjonalny
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> karate
> narciarstwo
> nordic walking
> snowboard
> spływy
kajakowe
> wycieczki
rowerowe
> żeglarstwo
> lekkoatletyka
> piłka ręczna
> rehabilitacja

sekcje azs

dodatkowo

Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki, następnie prowadzący wyznacza
stacje, na których wykonuje się różne ćwiczenia z wykorzystaniem masy
własnego ciała lub z niewielkim obciążeniem, takie jak pompki czy brzuszki.
Stacji jest kilka, a cały obwód powtarzany jest 3-4 razy. Zajęcia te pozwolą
Ci wzmocnić różne partie mięśni w Twoim ciele, zostawisz też solidną ilość
potu na podłodze.
> biegi przełajowe
> boks
> futsal
> karatedo
> koszykówka
> lekkoatletyka
> narciarstwo
> piłka nożna
> piłka ręczna
> pływanie

> sekcja atletyczna
> sekcja turystyczna
> siatkówka
> tenis ziemny
> żeglarstwo
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UCZELNIA

Miejsce na uczelni, które odwiedzi każdy student? Zdecydowanie Dziekanat
Studium Licencjackiego! To tu załatwisz wszystkie formalne sprawy związane z uczelnią i tokiem studiów. Chcesz złożyć podanie o zmianę wykładowcy? Potrzebujesz zaświadczenia o statusie studenta? A może masz jeszcze
niepodbitą legitymację? Teraz już wiesz, gdzie się udać! DSL mieści się po
lewej stronie od wejścia głównego w budynku G. Warto pamiętać, że godziny otwarcia dziekanatu różnią się w poszczególne dni tygodnia, jak również w zależności od trybu studiów studenta, dlatego dobrze jest sprawdzić
tę informację przed planowaną wizytą. Polecamy również załatwiać ważne
sprawy z lekkim wyprzedzeniem, ponieważ kolejki do dziekanatu na początku semestru mogą przyprawiać o ból głowy. Do Dziekanatu Studium
Licencjackiego można również zgłaszać wszelkie błędy i problemy związane
z Wirtualnym Dziekanatem. Może się zdarzyć, że omyłkowo nie zostaniesz
dopisany do przedmiotu obowiązkowego, dlatego warto sprawdzić, czy plan
zajęć zgadza się z Waszymi wyborami. Każdy z Was będzie miał przypisanego asystenta toku, do którego trzeba będzie kierować wszystkie podania.
Przy Dziekanacie Studium Licencjackiego od pewnego czasu znajdziesz biletomaty, które wzorem polskich urzędów pozwolą na poznanie czasu oczekiwania. Więcej przydatnych informacji o DSL znajdziesz na stronie administracji SGH w zakładce Dziekanat Studium Licencjackiego.
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Głównym zadaniem tego organu jest obsługa administracyjno-techniczna
Samorządu Studentów SGH, prowadzenie punktu informacyjnego dla studentów oraz planowanie kosztów i przygotowywanie stypendiów dla studentów. DOS zajmuje się również rozliczeniami projektów realizowanych
przez organizacje studenckie oraz utrzymaniem i obsługą domów studenta.
W ramach akcji „Mieszkanie dla studenta” możesz uzyskać pomoc w poszukiwaniu przytulnego mieszkania albo pokoju. Dział Obsługi Studentów
znajdziesz w budynku głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
na antresoli naprzeciwko biura Samorządu Studentów.

PUNKt MEDYCZNY
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie troszczy się również o Twoje
zdrowie, dlatego na terenie uczelni znajduje się Punkt Medyczny, gdzie
możesz skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej (od poniedziałku
do niedzieli) oraz porady lekarskiej. Uczelnia współpracuje z Centralnym
Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie, aby zapewnić jak najlepszą
opiekę swoim studentom. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia, czyli powszechnego ubezpieczenia studenci zyskują możliwość
ze skorzystania ze wszystkich świadczeń, w tym skierowania do lekarza,
specjalisty czy skierowania do hospitalizacji. Punkt medyczny znajduje się
na parterze przy wejściu głównym budynku G, obok ochrony.
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Wirtualny Dziekanat to jedno z najważniejszych narzędzi studenta SGH.
Odnajdziecie go pod adresem dziekanat.sgh.waw.pl. Strona ta posłuży Ci
do zarządzania swoimi studiami.
Najistotniejszą funkcją jest semestralna deklaracja wyboru przedmiotów.
To jedno z pierwszych zadań świeżo upieczonych studentów Wielkiej Różowej – jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego wybierzesz bowiem
swoich wykładowców na pierwszym semestrze. To ważna decyzja, więc polecamy dobrze ją przemyśleć. Wykorzystaj do tego opinie o wykładowcach
zamieszczone w niniejszym Informatorze! Warto też na bieżąco śledzić stronę uczelni i wypatrywać terminu wspomnianej deklaracji.
Inną przydatną częścią Wirtualnego Dziekanatu jest plan zajęć. Nie trzeba
tu wiele dodawać – kiedy na pięć minut przed ćwiczeniami zawiedzie Ci pamięć i będziesz musiał sprawdzić, w jakiej sali się odbywają, WD przyjdzie
z pomocą!

Kolejnymi narzędziami dostępnymi w tym miejscu są m.in. zarządzanie
swoimi opłatami, elektroniczne składanie podań czy wyświetlanie stanu
swojego bieżącego semestru. To ostatnie jest niezwykle ważne – po każdej
sesji student ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie zaliczenia i informacje
są tam poprawnie wpisane. WD to bardzo przydatna strona, której na pewno będziecie często używali. Jest naprawdę przejrzysta i pomaga w wielu
rzeczach!
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Microsoft Teams
Ze względu na kontynuowanie w semestrze zimowym
2020/2021 zdalnego trybu nauczania, głównym narzędziem
pracy studentów oraz osób prowadzących zajęcia jest program Microsoft Teams.
Jest to program udostępniany wszystkim studentom SGH
w darmowym pakiecie Office, który można pobrać za
pośrednictwem chmury SGH. Jak to działa?

Jak to działa?

Przed rozpoczęciem użytkowania programu, warto jest skonfigurować
swoje urządzenie, dobierając odpowiedni rodzaj używanej kamery, mikrofonu oraz głośnika lub słuchawek. Dokonać tego można klikając
w ikonę inicjałów lub swoje zdjęcie, jeśli wcześniej umieściliśmy je
w programie (do czego bardzo zachęcamy, ponieważ dużo przyjemniej jest patrzeć na czyjeś twarze, a nie tylko literki). Następnie klikamy
w ustawienia, a później urządzenia. Po konfiguracji możemy przeprowadzić rozmowę testową, aby upewnić się, że wszystko działa w poprawny
sposób.
Twoi wykładowcy dodadzą Cię do zespołów, za pośrednictwem których
odbywać się będą wykłady, ćwiczenia lub też wysyłane będą wskazówki
do pracy samodzielnej. Jeśli nie zostałeś dodany do zespołu z danego
przedmiotu, który widnieje w Twoim planie, upewnij się, że dany wykładowca założył już zespół na „Teamsach”. Możesz na przykład zapytać
o to na facebook-owej grupie studiów licencjackich dla Twojego rocznika.
Jeśli masz pewność, że dany zespół istnieje, jednak ciągle nie zostałeś
do niego dodany, wystosuj oficjalnego maila do wykładowcy z prośbą
o dodanie do tego zespołu. Są to bardzo rzadko występujące przypadki, jednak mogą się zdarzyć. Pamiętaj jednak, aby wiadomości wysyłać
z maila uczelnianego, gdyż wielu wykładowców nie zwraca uwagi na
maile o innej domenie niż SGH-owa, ponieważ trafiają one do spamu.
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Same zajęcia w formie online odbywają się na kanale ogólnym zespołu
z danego przedmiotu w czasie rzeczywistym, czyli w godzinach znajdujących się w Twoim planie zajęć. Prowadzący ćwiczenia mogą sprawdzać Twoją pracę poprzez kartkówki na platformie Microsoft Forms
(linki będą wysyłane za pośrednictwem „Teamsów”), zadań domowych
z określonym czasem ich wykonania lub też odpowiedzi ustnych np.
podczas rozmowy „sam na sam”. Kolokwia, egzaminy i zadane prace domowe pojawią się w odpowiedniej zakładce „zadania”, która występuje
w każdym z zespołów. Warto również sprawdzać zakładkę „pliki”, ponieważ to właśnie w tym miejscu prowadzący udostępniają swoje prezentacje, karty pracy czy inne pomocne w nauce materiały.

Są to najbardziej podstawowe czynności jakie będziesz wykonywać w programie Microsoft Teams. Posiada on jeszcze
wiele, mniej lub bardziej skomplikowanych funkcji, jednak to
jak finalnie będą wyglądały zajęcia z konkretnego przedmiotu zależy od osoby prowadzącej. Wykładowcy z pewnością
przedstawią Ci system pracy i wytłumaczą z jakich funkcji
programu będziesz korzystać.
Pamiętaj, że... do „Teamsów” logujesz się tak samo jak do Wirtualnego dziekanatu, używając maila uczlenianego.

59

uczelnia

W całym kraju nie znajdziesz tak wielkiej i bogato zaopatrzonej biblioteki
ekonomicznej. Znajduje się ona tuż obok Budynku Głównego. Przez 114 lat
istnienia zgromadzono tu ponad milion książek i czasopism. Grzechem byłoby nie skorzystać z takich zasobów – a już szczególnie przed sesją.

Na parterze możesz wypożyczyć książki z Wypożyczalni. Jednorazowo możesz wziąć ze sobą pięć tytułów, a na zwrot masz 60 dni. Nie radzimy przekraczać tego terminu – kara za to wynosi aż 1 zł dziennie.
Po wejściu na piętro znajdziesz się w świątyni nauki – Czytelni. Dająca się
odczuć w powietrzu atmosfera pochłaniania nowej wiedzy wręcz zmusza
do produktywnego uczenia się. W okresie sesji miejsce to jest tak oblegane, że będziesz musiał zdobyć tzw. „numerek” - czyli rezerwację miejsca
w Czytelni. Tuż obok głównej sali znajdziesz Pokój Pracy Wspólnej. Warto
tam zaglądać – to świetne miejsce, żeby razem ze znajomymi przygotować
się do egzaminu, przepytać się z wiedzy, popracować nad projektem organizacji studenckiej albo po prostu dać umysłowi odpocząć od wytężonej pracy.
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8.30 – 20.00 w tygodniu
10.00 – 18.00 w soboty
10.00 – 15.00 w niedziele

To jednak nie wszystko - jest pewien wyjątek. Uczelnia wychodzi naprzeciw
potrzebom studentów, więc przed i podczas sesji, dzięki specjalnemu projektowi inSGHomnia, będziesz mógł szlifować swoją wiedzę w Bibliotece
aż do godziny 5:00*! W takich okolicznościach żaden egzamin nie będzie
Ci straszny!
Biblioteka oferuje także inne możliwości. Dzięki cyfryzacji będziecie mieć dostęp do zasobów online. W budynku znajdziecie też punkt ksero. Co więcej,
podczas pierwszego semestru obowiązkowe jest zrealizowanie szkolenia
online o Bibliotece, więc możesz być pewny, że poznasz wtedy wszystkie
tajniki tego miejsca.
*nie dotyczy niedziel
https://ssl-biblioteka.sgh.waw.pl/pl/bazy/Strony/default.aspx
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W Auli Spadochronowej bardzo częstym gościem są reprezentanci różnego
rodzaju korporacji, przedsiębiorstw i start-upów, którzy na swoich standach
informują o działalności firm, zachęcają do rekrutacji, podjęcia staży czy
uczestnictwa w programach ambasadorskich. Znaleźć tam można przedstawicieli niemal każdej branży, tak więc niezależnie od wymarzonej ścieżki kariery każdy ma szansę spotkać na uczelni swojego przyszłego pracodawcę
i nawiązać kontakty biznesowe na przyszłość. Dodatkowym plusem takiej
działalności jest możliwość zdobycia „cebuli”, czyli rozdawanego przez firmy darmowego jedzenia, napojów czy drobnych gadżetów, które cieszą się
ogromną popularnością wśród studentów.

SGH daje studentom możliwość uczestniczenia w programach ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CIMA (Chartered Institute
of Management Accountants). Są to elitarne, międzynarodowe instytucje
zrzeszające księgowych, finansistów oraz menedżerów. Ich certyfikaty są
wysoce cenione przez firmy zarówno w Polsce, jak i za granicą, a możliwość
wpisania któregoś z nich do CV potrafi wyjątkowo pomóc zarówno w znalezieniu zatrudnienia, jak i zdobyciu wysokiej pensji.

SGH zapewnia swoim studentom dostęp do przydatnych programów i licencji. Oferowany jest między innymi darmowy pakiet Microsoft Office, a także
specjalistyczne programy SAS, SPSS, STATA, Statistica czy Azure Dev Tools
For Teaching (w tym licencja na system Windows). Korzystanie z tych możliwości pomaga w studiowaniu i bardzo je ułatwia. Szczegółowe informacje
o instalacji wszystkich dostępnych dla studentów programów znajdziesz na
oficjalnej stronie uczelni.

62

INFORMATOR STUDENCKI

UCZELNIA

Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium powinni złożyć
w odpowiednim terminie wniosek wygenerowany w centralnej wersji
USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru
otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie
rekrutacyjnym), a następnie zanieść go do Sekcji Pomocy Materialnej, która mieści się w Domu Studenta „Sabinki”. Komisja stypendialna rozpatruje
wnioski i podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy materialnej. Jeżeli student
nie zgadza się z decyzją komisji, istnieje możliwość odwołania się i ponownego rozpatrzenia wniosku.

Stypendium socjalne przysługuje studentom, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej. Główne kryterium, które jest brane pod uwagę przez
komisję to wielkość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. W roku
akademickim 2019/2020 próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wyniósł 1050 zł. Dodatkowo od tego roku
istnieje obowiązek dołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, jeżeli dochód
na osobę nie przekracza 528 zł. Można również starać się o stypendium
w zwiększonej wysokości w przypadku sieroctwa lub półsieroctwa wnioskodawcy oraz niepełnosprawności co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego. O rozszerzone stypendium socjalne może starać się również osoba mieszkająca w Domu Studenckim.
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O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen)
lub osiągnięcia naukowe, artystyczne czy też wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W przypadku studentów na I roku podstawą do przyznania stypendium jest posiadanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady
stopnia centralnego. Pula tych świadczeń jest ograniczona i przeznaczona
tylko dla 10% najlepszych studentów każdego kierunku.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem przeznaczonym
dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W celu ubiegania
się o stypendium należy najpierw zgłosić się do Działu Spraw Osób
Niepełnosprawnych i dokonać rejestracji. W roku akademickim 2019/2020
stypendium wynosiło:

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na
wniosek studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
O pomoc można się ubiegać, jeśli od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
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programy Międzynarodowe

Programy międzynarodowe cieszą się na naszej uczelni sporą popularnością. Wielu studentów decyduje się na przeżycie
wspaniałej przygody i studiowanie za granicą. Programy te
dają Ci nie tylko możliwość sprawdzenia, jak wygląda nauka na
zagranicznych uczelniach, ale również poznania wielu wspaniałych ludzi i zwiedzania kraju, który stanie się tymczasowo
Twoim miejscem zamieszkania. Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie daje duży wybór, oferując liczne programy międzynarodowe, z których najpopularniejsze to: Erasmus+, umowy bilateralne oraz Program Podwójnego Dyplomu.

ERAsMUS+
Erasmus+ to program, o którym prawdopodobnie już coś słyszałeś. Jest to
zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów międzynarodowych,
jednak nie jedyny, jakie oferuje nasza Alma Mater.
W ramach programu można wyjechać w celu zrealizowania części studiów
na zagranicznej uczelni bądź odbycia praktyk w przedsiębiorstwie, które bierze udział w programie.
Studenci mają okazję wyjechać na uczelnię partnerską na okres od 3 miesięcy
(gdy rok akademicki danej uczelni ma tryb trymestralny) aż do 12 miesięcy.
W przypadku wyjazdu na praktyki minimalny czas pobytu wynosi 2 miesiące i może trwać również do 12 miesięcy. Wśród możliwych miejsc, do których możesz się udać należą zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, jak
również państwa członkowskie takie jak: Islandia, Norwegia, Lichtenstein czy
Turcja.
Do programu może przystąpić każdy student po spełnieniu warunków kwalifikacyjnych. W przypadku studentów pierwszego roku możliwa jest aplikacja
na przyszły rok, ponieważ należy odpowiednio wcześniej podjąć wszystkie
wymagane kroki, takie jak test kwalifikacyjny z języka.
W ramach programu studenci zwolnieni są z opłat za czesne na uczelni, na
którą się udają. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania dofinansowania
z Unii Europejskiej na wydatki związane z pobytem za granicą. Wielkość dofinansowania różni się w zależności kraju, do którego się udaje.
Polecamy na bieżąco zapoznawać się z informacjami publikowanymi przez
Dział Programów Międzynarodowych. Na początku każdego roku organizowane są również spotkania informacyjne, na które zdecydowanie warto się
udać, żeby dowiedzieć się więcej o wymianach.
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POLSKO-NIEMIECKIE FORUM
AKADEMICKIE
Program powstał we współpracy z dwoma uczelniami z Niemiec: Johannes
Gutenberg Universitat Mainz i Universitat Duisburg-Essen. Program przekazuje wiedzę, poszerza słownictwo, przygotowuje do praktyk i pracy w niemieckich przedsiębiorstwach oraz organizacjach. Wykłady prowadzone są
głównie przez wykładowców z Niemiec, którzy mają doświadczenie w nauczaniu studentów w obcym dla nich języku. Na zajęcia można uczęszczać od
pierwszego semestru studiów. Uczestnicy mają również możliwość wyjazdu
na semestr lub na miesięczny kursu językowy w Moguncji, otrzymując w tym
celu wysokie stypendium DAAD. Po ukończeniu programu studenci otrzymują certyfikat.

PROGRAM CEMS MIM
CEMS MIM (Master’s in International Management) to roczny program menedżerski, oferujący ukończenie studiów ze wspólnym dyplomem 33 najbardziej
prestiżowych szkół biznesowych na świecie. Jest to możliwe z powodu ujednoliconej oferty edukacyjnej w uczelniach partnerskich. Zgodnie z założeniami
programu, jeden ( niekoniecznie pierwszy) semestr student spędza na macierzystej uczelni i jeden na uczelni partnerskiej. Aby ukończyć program, każdy
student musi odbyć 10-tygodniowe praktyki za granicą, jednak w innym kraju
niż ten, w którym realizowane były oba semestry. Praktyki motywują do pracy
w międzynarodowym środowisku, co sprawia, że ten program jest taki wyjątkowy. CEMS MIM skierowany jest do studentów studiów magisterskich,
jednak warto zainteresować się nim wcześniej, ponieważ rekrutacja jest bardzo wymagająca. Jest on adresowany do wybitnych studentów, o silnej orientacji międzynarodowej, pragnących zgłębić praktyczne aspekty zarządzania
opartego na zasadach społecznej odpowiedzialności. Od studentów CEMS
wymaga się także znajomości dwóch języków obcych: biegłej z języka angielskiego i co najmniej podstawowej z drugiego języka. Najlepszym sposobem
na zgłębienie wiedzy o tym programie dla studentów studiów licencjackich
jest dołączenie do CEMS Club Warszawa.
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UMOWY BILaTeralne
Umowy bilateralne, mimo że nie tak dobrze rozpoznawalne jak Erasmus+,
działają na podobnych zasadach. W ramach programu uczniowie również są
zwolnieni z opłat za czesne na uczelni partnerskiej, jednak koszty związane
z zakwaterowaniem i wyżywieniem muszą pokryć z własnej kieszeni. Pomimo tego, wielu studentów decyduje się na taki wyjazd, ze względu na bogaty
wybór uczelni partnerskich. Na liście możliwych destynacji znajdziesz takie
zakątki świata jak Japonia, Stany Zjednoczone, Singapur, Australia czy Tajwan.

PROGRAM PODWÓJNEGO
DYPLOMU
Program podwójnego dyplomu jest inicjatywą pozwalającą studentom na
uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH oferuje programy podwójnego dyplomu od
2010 roku, stale poszerzając ofertę programów na poziomach licencjackim
i magisterskim. Program dostępny jest tylko na niektórych kierunkach, dlatego
warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Centrum Programów Międzynarodowych SGH. Na liście możliwych destynacji znajdują się m.in.: Chiny,
Niemcy, Korea Płd., Portugalia i Francja. W zależności od uczelni zajęcia odbywają się po angielsku lub w języku rodzimym.
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JAK SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?
Kandydat może zaaplikować na maksymalnie 16 uczelni, tworząc swoją listę preferencji. W procesie kwalifikacyjnym na wymianę można zdobyć
maksymalnie 100 punktów. Składają się na nie:
40 punktów
test językowy

40 punktów
średnia ocen

20 punktów
działalność
w organizacjach

średnia ocen
Minimalna wymagana średnia to 3,4. Punkty za średnią liczone są liniowo
według wzoru: (uzyskana średnia – 3,40) x 25. W przypadku uczniów pierwszego
roku studiów licencjackich pod uwagę brane są punkty uzyskane podczas
rekrutacji i liczone są według wzoru: (liczba uzyskanych punktów – 308) x 0.32

test językowy

Test kompetencyjny przeprowadzany jest przez Centrum Nauki Języków
Obcych i jest testem w formie pisemnej. Składa się z następujących części:
• rozumienie ze słuchu sprawdzane poprzez odpowiedzi na 3 pytania
w języku obcym dotyczącym treści 2-3 wiadomości radiowych w języku
obcym;
• streszczenie tekstu polskiego w języku obcym (artykuł prasowy o objętości
500-600 słów).
Możliwe jest również uzyskanie punktów w tej kategorii po okazaniu
certyfikatu językowego na poziomie przynajmniej B2 w skali CEF lub
poświadczenie ukończenie szkoły średniej w języku obcym.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
Kandydaci otrzymują punkty za działalność organizacyjną, ocenianą przez
Samorząd Studentów na podstawie Regulaminu Oceny Projektów Kół
Naukowych i Organizacji. Istnieje też możliwość zdobycia punktów uczestnicząc
w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię jako wolontariusz. Liczba
punktów w rekrutacji jest równa liczbie punktów przyznanych przez organizację.
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Spotkanie dedykowane studentom, którzy chcieliby zacząć
aktywnie działać w Samorządie Studentów SGH.
Co Cię czeka w Samorządzie?
Poznanie niesamowitych ludzi,
mnóstwo integracji,
wspólne wyjazdy
tworzenie projektów,
działanie w komisjach,
zyskanie cennego wpisu do CV,
wspólne siedzenie w biurze,
turnieje w Fifę
i wiele więcej!

Działaj w Samorządzie
Działaj w projektach
7 października

Działaj w Samorządzie
Działaj w komisjach
8 października

Po więcej szczegółów zapraszamy na nasze social media.
/Samorząd Studentów SGH

/samorzadsgh
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SAMORZĄD STUDENTÓW
Samorząd Studentów to największa ze wszystkich studenckich
społeczności w Wielkiej Różowej. Nie każdy to wie, ale do
Samorządu należy każdy student – bez wyjątku. Rocznie aktywnie
udziela się w nim około 150 osób. Siedziba Samorządu to tzw.
Biuro – dwie obszerne sale znajdujące się na antresoli w Budynku
Głównym, tuż nad wejściem. Niewątpliwie można spotkać w tym
miejscu wiele wspaniałych osób i nawiązać przyjaźnie na całe
życie.

DZIAŁALNOŚĆ Samorządu jest bardzo zróżnicowana: między innymi

stanowi on organ pośredniczący między studentami, a instytucjami uczelnianymi, dba o interesy studentów, a także zajmuje się jakością nauczania.
Prowadzi ponadto szeroko zakrojoną działalność projektową – zarówno merytoryczną, jak i rozrywkową. Każdy znajdzie więc coś dla siebie.

LEGENDARNY OBÓZ ZEROWY WETLINA to organizowany przez

Samorząd Studentów SGH tygodniowy wyjazd integracyjny dla świeżo
upieczonych studentów naszej uczelni, odbywający się jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Piękny krajobraz polskich gór zapewnia
wspaniałe warunki, starsi studenci chętnie służą radami na temat studiowania i wyboru wykładowców, a liczne aktywności, wycieczki i imprezy tworzą
fantastyczną okazję do świetnej zabawy, zdobycia masy nowych znajomości i płynnego wdrożenia się w życie uczelniane.

WIELKIE ZWIEDZANIE WARSZAWY to inicjatywa skierowana przede

wszystkim do studentów, którzy dopiero przybyli do stolicy. Wśród atrakcji znaleźć można poznawanie najbardziej charakterystycznych elementów
naszej metropolii, grę miejską, wizyty w muzeach i na wystawach, a także
niezapomnianą zabawę w klubie. To idealna okazja, aby zaznajomić się z życiem Warszawy, spędzić weekend we wspaniałej atmosferze i zintegrować
się z innymi studentami Wielkiej Różowej.
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DEBBATY to coroczny cykl tur-

niejów debat oksfordzkich, który
organizowany jest w całym kraju,
w kilkunastu miastach, a zwieńczony jest tradycyjnym, odbywającym
się w SGH Wielkim Finałem, w którym biorą udział najlepsi debatanci.
Setki uczestników projektu mogą co
roku spróbować sił w sztuce merytorycznej dyskusji, a także rozwinąć
swoją wiedzę dzięki serii organizowanych specjalnie dla nich szkoleń. Inicjatywa pomaga kształtować
świadomość obywatelską i zwiększać poziom debaty publicznej.

BAL SGH to zdecydowanie najbardziej

elegancka samorządowa inicjatywa.
Impreza odbywa się w Pałacu
Kultury i Nauki. Setki studentów
mają tego dnia okazję przywdziać
najlepsze
wieczorowe
suknie
i smokingi oraz bawić się całą noc
w klimacie wystawnego bankietu.
Na stołach rozstawione są wspaniałe dania, a barmani serwują szeroką
gamę napojów z open baru. Chętni
mogą wystartować w konkursie na
Królową i Króla Balu, a na pamiątkę
tego wieczoru tworzona jest
profesjonalna fotorelacja.

MOSTY EKONOMICZNE to wspól-

na inicjatywa studentów SGH, a także Uniwersytetów Ekonomicznych
w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie
i Katowicach. W ramach tego projektu organizowane są kilkudniowe
wymiany studenckie między powyższymi uczelniami. To świetna okazja,
aby zobaczyć, jak uczy się w innym
mieście, zawrzeć nowe znajomości,
a także zaznać trochę dobrej zabawy. Piękne wspomnienia z wyjazdu
gwarantowane!
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dwa wyjątkowe wydarzenia odbywające się na Auli Spadochronowej
w Budynku Głównym. Jednym z nich
jest Kino na Spado. Na wielkim rzutniku całą noc wyświetlane są emocjonujące filmy, organizatorzy dbają
o dostęp do przekąsek i napojów,
a rozstawione na całej auli leżaki
zapewniają wygodny i przytulny seans. Podczas drugiego wydarzenia,
Nocy Gier Planszowych, Aula Spadochronowa staje się areną rozgrywek niezliczonej ilości planszówek.
Jeśli jesteś fanem rywalizacji, to jest
to coś dla Ciebie – tego wieczoru organizowane są rozmaite konkursy.
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BIEG SGH to największy w całej

Polsce studencki bieg charytatywny. W ostatniej edycji w 2019 roku
przekazano aż 38 tysięcy złotych na
cel leczenia chłopca, któremu pomagaliśmy. W Biegu można wziąć
udział na trasie 5 lub 10 kilometrów.
Dla najmłodszych przygotowany
jest też specjalny jednokilometrowy
odcinek. W poprzedniej edycji wzięło udział aż dwa i pół tysiąca biegaczy. To prawdziwe święto sportu
i uczciwej rywalizacji. Wspaniałym
uczuciem jest też świadomość, że
swoim udziałem robi się dobry uczynek i pomaga innym.

Inspiring solutions to konfe-

rencja o zastosowaniach technologii
IT w biznesie. Podczas wydarzenia
organizowane są prelekcje specjalistów z branży informatycznej czy
warsztaty wprowadzające uczestników w świat tej dziedziny. Ciekawą
i niespotykaną inicjatywą są tzw.
Inspiring Fuckups, czyli wystąpienia przedsiębiorców i menedżerów,
którzy opowiadają nie o swych sukcesach, lecz problemach i porażkach
oraz o tym, jak udało im się je przezwyciężyć.

SAMORZĄD STUDENTÓW

TARGI FIRM FMCG należą do

najbardziej merytorycznych projektów.
W centralnym punkcie uczelni – Auli
Spadochronowej – można podczas
nich spotkać reprezentantów firm
z branży dóbr szybkozbywalnych
i zdobyć przydatne informacje o tego
rodzaju przedsiębiorstwach. Chcesz
dowiedzieć się, czy ten sektor jest dla
Was? Spróbować nawiązać przyszłe
kontakty biznesowe? Firmy FMCG
to pracodawcy bardzo dużej części
absolwentów SGH, więc jedno jest
pewne – w takim wydarzeniu warto
wziąć udział.

JUWENALIA SGH - tego wielkie-

go studenckiego święta nie trzeba
nikomu przedstawiać. W końcówce
wiosny w malowniczych Ogrodach
Rektorskich SGH spotykają się tysiące studentów (ale nie tylko!), aby
posłuchać dobrej muzyki, miło spędzić czas ze znajomymi i nabrać sił
przed letnią sesją. Na Juwenaliach
SGH gościły już takie gwiazdy jak:
Żabson, Quebonafide, Myslovitz,
Tede i wielu innych. Ze wszystkich
inicjatyw Samorządu Studentów ta
cieszy się zdecydowanie największą
frekwencją. Trudno się temu dziwić
– szkoda przecież przegapić takie
wydarzenie.
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STRUKTURA
PREZYDIUM to organ wykonawczy, którego zadaniem jest zarządzanie

Samorządem Studentów. Do jego członków należą Przewodniczący Samorządu
Studentów, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego oraz Przewodniczący
Komisji.

komisja ds. relacji zewnętrznych zajmuje się sprawami

kontaktu Samorządu z innymi organizacjami studenckimi, ze środowiskiem
biznesowym, a także utrzymuje relacje z Władzami Uczelni oraz instytucjami
pozauczelnianymi.

komisja ds. Jakości Kształcenia - do jej zadań należy dbanie

o utrzymywanie wysokiego poziomu naukowego uczelni. Zajmuje się ona
analizowaniem dydaktyki w SGH oraz proponowaniem własnych inicjatyw
w tym zakresie.

komisja ds. INFORMACJI I KOMUNIKACJI dba o skuteczne

przekazywanie i obieg informacji dotyczących wydarzeń na uczelni i działań
Samorządu. Do jej obowiązków zaliczyć można prowadzenie stron internetowych
Samorządu, kontrolę nad jego profilami w mediach społecznościowych,
a także nadzorowanie Facebook’owych grup przedmiotowych i rocznikowych.

komisja ds. Międzynarodowych reprezentuje studentów

w kontaktach z organizacjami działającymi na uczelniach zagranicznych.
Ponadto zajmuje się wymianami międzynarodowymi, prezentując informacje
o nich oraz wspierając studentów zarówno wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających.

komisja ds. Studenckich - do jej obowiązków należy szeroko

pojęte doradzanie i wspieranie studentów. W tym celu zajmuje się także
kontaktami z Rzecznikiem Praw Studenta i Komisjami: Stypendialną,
ds. Akademików oraz Odwoławczą Komisją Stypendialną.

komisja ds. Finansów i Administracji odpowiada za środki

pieniężne przekazane przez uczelnię na cele działalności studenckiej.
Zajmuje się planowaniem Funduszu Ruchu Studenckiego, a także
rozdzielaniem jego budżetu.

komiTet wykonawczy - jego rolą jest zarządzanie działalnością

projektową Samorządu Studentów SGH oraz sprawowanie pieczy nad
działalnością poniższych komisji.

komisja ds. Projektów zajmuje się planowaniem projektów,

wybieraniem zespołów projektowych oraz nadzorowaniem i wspieraniem ich
pracy.
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komisja ds. Promocji służy promowaniu Samorządu i jego

działalności. Dba o jego odpowiedni wizerunek, a także zarządza i nadzoruje
tworzone materiały promocyjne.

komisja ds. hr zajmuje się integrowaniem członków Samorządu

i zabieganiem o to, aby atmosfera wewnątrz organizacji była możliwie jak
najlepsza. Odpowiada za samorządowy program mentoringowy. Dzięki jej
staraniom działacze są bardziej zgrani i mogą na sobie naprawdę polegać.

komisja ds. KOntaktów zewnętrznych - jej rolą jest kontakt

z partnerami Samorządu Studentów i dbanie o pozytywne relacje z nimi.
Ponadto zajmuje się ona nawiązywaniem nowych współprac w tym zakresie.

Rzecznik praw studenta zajmuje się wspieraniem studentów

w sprawach związanych ze studiowaniem oraz doradza im w relacjach z Władzami
Uczelni. Do zadań Rzecznika należy między innymi pomoc w kwestii tworzenia
podań. W razie problemów i kłopotów najlepiej zwrócić się właśnie do tej
osoby.

Wybrane organy uczelni

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW to organ uchwałodawczy Samo-

rządu. Powstaje w efekcie wyborów powszechnych, w których prawo głosu
mają studenci SGH. Składa się z 27 studentów – 18 ze stacjonarnych studiów
licencjackich, 6 ze studiów magisterskich oraz 3 ze studiów niestacjonarnych.
Rada Samorządu jest organem powołującym Przewodniczącego Samorządu.
Ponadto akceptuje członków Prezydium, decyduje o ramowym planie Funduszu Ruchu Studenckiego i akceptuje Regulamin Studiów.

SENAT SGH to najważniejszy z organów kolegialnych uczelni. Przewod-

niczy mu Jego Magnificencja Rektor SGH. Senatowi przysługują wynikające
ze statutu SGH wyjątkowo szerokie kompetencje i prawa. Wśród nich znaleźć możemy między innymi uchwalanie regulaminu studiów, zarządzanie
programami studiów czy też uchwalanie statutu SGH. Samorząd Studentów
podczas obrad Senatu SGH reprezentuje sześciu studentów – po jednym
z każdego roku studiów stacjonarnych licencjackich oraz magisterskich, a także jeden ze studiów niestacjonarnych.

Kolegia to jednostki naukowo-badawcze SGH. Składają się one z instytu-

tów, katedr i zakładów. W SGH jest ich pięć: Kolegium Analiz Ekonomicznych,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów. Kolegiami kierują Dziekani. W każdym Kolegium działa Rada, do której zadań należą
między innymi zarządzanie działalnością Kolegium oraz ocenianie nauczycieli
akademickich. Samorząd Studentów SGH posiada swojego reprezentanta
w każdej z Rad Kolegiów.
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Akademicki Związek Sportowy SGH
Klub Uczelniany AZS SGH jest najliczniejszą i najstarszą
organizacją na naszej uczelni (7 grudnia 2016
świętowaliśmy 100-lecie swojego istnienia!). W AZS SGH
działa prawie 30 różnych sekcji sportowych. AZS posiada
swoje reprezentacje zarówno w najpopularniejszych
dyscyplinach (m. in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
lekka atletyka, pływanie, piłka ręczna, żeglarstwo czy tenis)
jak i tych mniej popularnych (np. wspinaczka sportowa,
ergometr wioślarski, narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, tenis stołowy, szachy,
trójbój siłowy, a nawet… unihokeja!)
Zawodnicy regularnie stają na podium - zarówno Akademickich Mistrzostw
Warszawy i Mazowsza oraz Akademickich Mistrzostw Polski. Nie brakuje
również osiągnięć na arenie międzynarodowej, takich jak brązowy medal
na Akademickich Mistrzostwach Świata w Szachach, czy srebro na AMŚ
w Pięcioboju Nowoczesnym.
AZS SGH to bez wątpienia organizacja
wyjątkowa - nie bez powodu alternatywnym rozwinięciem skrótu AZS jest
Atmosfera-Zabawa-Sport. Nie mamy
projektów tylko zawody, a zamiast
spotkań – treningi. Wspólnie spędzone
godziny na boisku, basenie, siłowni,
stadionie, w salach i halach owocują nie
tylko licznymi sukcesami sportowymi,
ale też znajomościami i przyjaźniami na
całe życie. Poza tym jako jedna z nielicznych organizacji AZS ma możliwość
reprezentowania Alma Mater na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim oraz
międzynarodowym. Czy można mieć lepsze wspomnienia z uczelni niż medale
zdobyte z logo AZS SGH na piersi?

DO ZOBACZENIA NA TRENINGACH!
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CEMS
CEMS Club Warszawa to organizacja wspierająca międzynarodowy program
magisterski CEMS Master’s In International Management i choć jest to jej
pierwotny cel, nasza działalność jest bardzo szeroka i obejmuje także wiele
projektów niezwiązanych z CEMS. CCW ma około 150 aktywnych członków,
zarówno z licencjatu, jak i magisterki, którzy tworzą kultowe już i doskonale
rozpoznawalne w SGH projekty. Są to m.in. Graduate Program Day - targi
programów managerskich, CEMS Chance - projekt
charytatywny, czy Healthcare Business Forum - konferencję
o biznesie w medycynie. Współorganizujemy także projekty
Inspiring Solutions i Emerging Markets Business Summit.
Co wyjątkowego zyskujesz, dołączając do CEMS Clubu?
Jesteśmy organizacją, dzięki której wyciągniesz ze studiów
w SGH to, co najlepsze. Starsi koledzy pomogą Ci odnaleźć
się w zawiłościach studenckiego życia, a wśród rówieśników znajdziesz
osoby, z którymi przejdziesz przez całe studia (a nawet i przez całe życie!).
Poza znajomościami zyskasz również możliwość zdobycia praktycznych
umiejętności, nawiązania wartościowych kontaktów i sprawdzenia się
w działalności projektowej. Naszym niewątpliwym atutem jest też przytulne
biuro na antresoli w budynku Głównym, gdzie spędzamy czas na przerwach
i integracjach.
Zaaplikuj do CEMS Clubu i stań się częścią CEMSowej rodziny!

ESN SGH
Erasmus Student Network SGH to jedna z 31 sekcji
ESN w całej Polsce. Naszym głównym zadaniem jest
pomoc zagranicznym studentom w adaptacji na uczelni,
poznawaniu nowego miejsca i odkrywaniu polskiej kultury.
Co semestr przyjeżdża do nas od 250 do 350 studentów zagranicznych.
Wyróżniamy się naszą otwartością i życzliwością w kontaktach z innymi.
W naszym motto „Unity in diversity, diversity in unity” zawarty jest również
wzajemny rozwój i pomoc członkom w osiąganiu ich osobistych celów. Nasza
organizacja rozwinęła swoją działalność zarówno w kierunku umożliwienia
studentom zagranicznym rozwoju i poznawania polskiej kultury (ESNcard,
Buddy, Summer University Warsaw, SocialErasmus, Tandem Courses), jak
i o projekty merytoryczne i rozrywkowe, ukierunkowane nie tylko na studentów
naszej uczelni, lecz także na uczniów szkół średnich (Projekt Nauka, Kierunek
Ekonomia) czy społeczność lokalną (Manufaktura Kultury). Realizowane przez
nas projekty to możliwość poznania nowych ludzi, rozwoju umiejętności,
doskonalenia języków i przygotowywania do przyszłej pracy w zespole na
poziomie biznesowym.
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zespół pieśni i tańca SGH
Zespół działa przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 2004 roku.
Przez ponad 15 lat istnienia rozsławił polską kulturę ludową w Polsce
i zagranicą oraz wykształcił pokolenie tancerzy, a od paru lat w skład
Zespołu wchodzi również Kapela. W swojej dotychczasowej historii Zespół
reprezentował Polskę na licznych festiwalach zagranicznych w krajach takich
jak Hiszpania, Armenia, Macedonia, Maroko, Turcja, Grecja, Włochy, Bułgaria,
Węgry, Litwa, Holandia, Ukraina. W 2016 roku Zespół odbył tournée po
Japonii, gdzie miał okazję poprowadzić wyjątkowego poloneza aż na 2500
osób!
Zespół Pieśni i Tańca to nie tylko godziny prób śpiewu i tańca, ale przede
wszystkim wielka rodzina. Nasz Zespół wyróżnia niesamowita atmosfera
przyciąga co roku liczne grono chętnych.
Festiwale zagraniczne

Co roku Zespół prezentuje
polską kulturę oraz naszą
uczelnię za granicą podczas
festiwalów zagranicznych.

Koncerty kolęd

Naszym występem
uświetniamy
Wigilię SGH,
a także kolędujemy
w wielu warszawskich kościołach.

Obozy szkoleniowe,

Promocja
polskiej kultury
oraz naszej uczelni
podczas koncertów,
różnych wydarzeń
kulturalnych,
warsztatów tańców
dla cudzoziemców,
studentów, dzieci

podczas których
członkowie Zespołu
przygotowują się do
koncertów, a także szlifują
swoje umiejętności
taneczne i wokalne.

chór sgh
Chór SGH istnieje od 1993 roku i został założony przez Tomasza Hynka. Jest
to chór mieszany, 8-głosowy, złożony ze studentów oraz absolwentów SGH.
W swoim repertuarze posiada zarówno kompozycje muzyki klasycznej, jak
i aranżacje utworów rozrywkowych. W każdym sezonie Chór SGH prowadzi
bogate życie koncertowe, od występów na szkolnych uroczystościach
po uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach (m.in. w Holandii,
Bułgarii, Chorwacji i Portugalii) oraz trasach koncertowych. Misją Chóru
jest tworzenie grupy ludzi, którzy dzielą zainteresowanie muzyką i śpiewem
oraz umożliwienie im rozwoju swoich umiejętności wokalnych pod okiem
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specjalistów. Organizacja oferuje swoim członkom uczestnictwo w próbach,
zajęciach z emisji głosu oraz angażowanie się w wiele interesujących
przedsięwzięć. Członkostwo w Chórze SGH to godne reprezentowanie
uczelni na skalę światową, możliwość doskonalenia umiejętności wokalnych
oraz szansa na poznanie kreatywnych ludzi, którzy uwielbiają śpiewać.
Zachęcamy do śledzenia naszych social media, gdzie ukaże się informacja
o najbliższym naborze (początek roku akademickiego).

TEATR SCENA GŁÓWNA HANDLOWA
Założony w 2008 roku przez grupę pasjonatów wśród studentów Szkoły
Głównej Handlowej. Wsparcie artystyczne i merytoryczne zapewnił Teatr
Konsekwentny, czyli czołowy teatr warszawskiej sceny niezależnej. Reżyserem
i instruktorem został Jerzy Łazewski, aktor i wybitny specjalista w dziedzinie
kultury żywego słowa.
Teatr SGH nie jest typową studencką organizacją, kółkiem teatralnym, czy
kursem autoprezentacji. To przygoda, która absorbuje, wymaga czasu,
zaangażowania, kreatywności, elastyczności i pasji. Liczne zaś nagrody
i wyróżnienia na festiwalach i konkursach, a przede wszystkim życzliwe
reakcje publiczności są dla nas dowodem uznania, ale też dają poczucie
misji i odpowiedzialności. W czasie swojego istnienia Teatr zrealizował
wiele tytułów, zarówno lekkich i komediowych, jak i czerpiących z literatury
poważnej i refleksyjnej. Nieobce są nam elementy
musicalu, poezji śpiewanej, tańca ludowego, commedii
dell’arte. Nie boimy się poruszać ważnych tematów
społecznych, egzystencjalnych, politycznych. Jednak
w przeciwieństwie do wielu teatrów akademickich,
z radością, zaangażowaniem i rozmachem przygotowujemy spektakle dowcipne, optymistyczne i przyjemne
w odbiorze.
Zapraszamy wszystkich, którym nieobca jest magia
teatru – dołączcie do nas jako widzowie lub aktorzy.
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Stowarzyszenie Akademickie
Jest to organizacja studencka działająca
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Zrzesza ponad 200 studentów, jest
wydawcą „Niezależnego Miesięcznika Studentów MAGIEL” – dwukrotnego zdobywcy
nagrody ProJuvenes dla najlepszego
Medium Studenckiego w Polsce. Magazyn
jest redagowany i kolportowany w dwóch
wersjach, odpowiednio dla SGH i Uniwersytetu Warszawskiego. Poza działalnością
wydawniczą, Stowarzyszenie organizuje
także ogólnopolskie konferencje oraz
największy studencki koncert charytatywny
– Świąteczny Koncert SGH.

NASZE SZTANDAROWE PROJEKTY
Niezależny Miesięcznik Studentów MAGIEL to czasopismo od 25 lat tworzone
w całości przez członków Stowarzyszenia dla społeczności studenckiej SGH
i UW. Na łamach miesięcznika jest miejsce dla spraw uczelni, problemów
szerokiego świata i kultury każdego typu, dzięki czemu każdy może znaleźć
dla siebie miejsce, zarówno jako czytelnik, jak i autor.
Świąteczny Koncert SGH to największy i najbardziej rozpoznawalny koncert
charytatywny organizowany przez studentów w Polsce. Co roku, kilka tysięcy
osób spotyka się w centrum Warszawy, by dobrze się bawić, poczuć magię
świąt i zebrać środki na wybraną organizację dobroczynną.
Konferencja Muzyka a Biznes to trzydniowa, ogólnopolska konferencja dla
zainteresowanych branżą muzyczną. Prelegentami są znani artyści, producenci
muzyczni oraz inni pasjonaci. Dzięki nim można dowiedzieć się z pierwszej
ręki, jak wyglądają kulisy wydawania płyt czy nagrywania teledysków.
Dlaczego warto do nas dołączyć?
Jesteśmy jedną z niewielu organizacji studenckich w SGH, które pozwalają
nauczyć się umiejętności niezwiązanych ściśle z ekonomią – jeśli interesuje
Cię dziennikarstwo, edytorstwo, grafika, fotografia lub koordynowanie
projektów – MagPress to idealne miejsce, aby się rozwinąć i sprawdzić.
Twórz razem z nami czwartą władzę Uczelni!
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niezależne zrzeszenie studentów sgh
NZS SGH to jedna z organizacji uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia
Studentów działającego na 32 uczelniach w całej Polsce. Organizacja już od
40 lat prężnie działa w środowisku studenckim.
Organizacja angażuje się w działalność na wielu polach tematycznych.
W jej portfolio znajdziemy projekty
o charakterystyce biznesowej, edukacyjnej, kulturalnej charytatywnej,
o zasięgu zarówno regionalnym, jak
i ogólnopolskim do których należą
m.in.
Wampiriada – inicjatywa poświęcona propagowaniu honorowego
krwiodawstwa wśród młodych ludzi. Projekt rozwijany był na terenie
całego kraju już od 2000 roku, a NZS SGH włączyło się w jego organizację
16 lat temu. W krwiobusach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, dzięki pracy ekipy projektowej NZS SGH, krew oddało
w ostatniej edycji ponad 130 osób. Kilkudniowej akcji towarzyszą także
konkursy i liczne atrakcje.
Tydzień Uśmiechu – jedna z największych
Świątecznych akcji charytatywnych uczelni,
której misją jest niesienie materialnego wsparcia
potrzebującym dzieciom. Zeszłoroczna, XVII
odsłona zbiórki poświęcona była pomocy Fundacji
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Atrakcyjna,
bo o połowę niższa od przeciętnych cena m.in.: biletów, voucherów czy
kosmetyków zachęca do wparcia akcji każdego, bo wszystkie zebrane w ten
sposób środki zostają przekazane na cel charytatywny.
Odkrycie Rynku – jeden z kilku projektów NZS SGH o zasięgu ogólnopolskim,
którego misją jest szerzenie przedsiębiorczości i promowanie najlepszych
technik biznesowych w środowisku akademickim. Pogłębienie wiedzy
z zakresu start-upów i przygotowanie studentów do samodzielnego
prowadzenia własnej działalności to odpowiedź inicjatorów projektu na stale
zmieniający się rynek pracy i dużą stopę bezrobocia wśród osób po studiach.
Te oraz wiele innych projektów czekają na Was w NZS SGH!
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zrzeszenie studentów polskich sgh
ZSP SGH to jedna z najstarszych organizacji działających w Szkole Głównej
Handlowej. Mimo, że organizacja liczy ponad 200 aktywnych członków, nikt
nie jest anonimowy! ZSyPowicze razem uczą się do sesji, jeżdżą na festiwale
muzyczne lub stoki narciarskie, spotykają się na licznych wyjściach i spędzają
słoneczne dni nad Wisłą. I najważniejsze Zawsze Sobie Pomagają!

WYSTARTUJ
Targi start-upów i seria warsztatów,
które udowadniają, że praca w korporacji
nie jest jedyną ścieżką kariery studenta
SGH. Projekt pomaga w znalezieniu
ciekawej pracy i poznaniu środowiska
start-upowego.

EKOSTUDENT
To największy akademicki festiwal
promujący zdrowy styl życia. Celem
projektu jest walka ze stereotypem
AUTOSTOP
postawy
ekologicznej
związanej
z ciągłymi wyrzeczeniami. Organizatorzy
CHALLENGE
Największy w Warszawie rajd dowodzą, że bycie eko to też świetna
autostopowy, w którym corocznie zabawa.
startuje kilkuset studentów z całej
INTERNATIONAL WEEK
Polski. Do tej pory mieli oni okazję
WARSAW
rywalizować na trasie do Włoch,
Grecji czy Chorwacji.
ZSP daje możliwość podróżowania
i nawiązywania znajomości na całym
świecie. Jako część International Week
Coordinating Organization (IWCO)
organizujemy w Warszawie i Krakowie
siedmiodniowy projekt, podczas którego
gościmy studentów z Europy i Azji.
W zamian, każdy z nas ma szansę udać
się do wielu miejsc na świecie, od stolic
europejskich po Indonezję czy Japonię!
Inne projekty ZSP to m.in: Czarniecka, Tydzień Kobiet Sukcesu, CSR@SGH,
Cook & Share
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ask soli deo

Jesteśmy największą w Polsce organizacją promującą nauczanie Kościoła
Katolickiego w środowisku akademickim. Istniejemy od 1989 roku, zrzeszamy
studentów największych warszawskich uczelni.
W obrębie Stowarzyszenia działa kilka sekcji i zespołów zajmujących się
rozwojem duchowym, muzycznym, czy nawet sportowym lub integracyjnym.
Dbamy o formację i integrację naszych członków, organizując również
szereg wyjazdów skierowanych także do naszych sympatyków - rekolekcje
wyjazdowe, ŚDM, Lednica, majówka, obóz zerowy, wyjazd na narty, sylwester
i wiele więcej.

Koło terenowe ASK Soli Deo w Szkole Głównej Handlowej:
Fundamenty Sukcesu - projekt, w którym zgłębiamy tajniki życiowego sukcesu;
zapraszając osoby, które tego dokonały. Udowadniamy, że zachowanie swoich
wartości w rozwoju kariery oraz work-life balance jest możliwe.
Sympatia Miłość Małżeństwo – nazwa doskonale odzwierciedla tematykę
konferencji, które odbywają się w ramach tego wydarzenia. Prelegentami są
zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, w tym małżeństwa. Od kilku lat
w ramach projektu organizujemy również bal.
Rekolekcje – zdajemy sobie sprawę, jak zabiegani są studenci, dlatego
z rekolekcjami adwentowymi pojawiamy się prosto na naszej uczelni, by
zadbać o rozwój duchowy uczestników i dobre przygotowanie do świąt.
Na naszych konferencjach pojawia się wiele znanych osób, jak
o. Szustak, ks. Marek Dziewiecki, Roman Kluska.
Chciałbyś do nas dołączyć
albo dowiedzieć się więcej?

ODWIEDŹ SOLIDEO.PL
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SKN Informatyki
Zajęliśmy 1 miejsce wśród kół naukowych w tegorocznym,
niezależnym rankingu. Wyznaczamy kierunek rozwoju na SGH
i stawiamy na wszechstronny rozwój naszych członków.
Działamy od ponad 25 lat. Od samego początku stawiamy na
jakość naszych projektów, które są popularne w całej Polsce.
Współpracujemy z najlepszymi, m.in. z Google, Microsoft, IBM,
Procter&Gamble, McKinsey, Allegro. Miejsca na nasze warsztaty
rozchodzą się w sekundy, a zasięgi wydarzeń to kilkaset tysięcy osób.

Najważniejsze projekty:
• Warsztaty@SKNI – cykl 5 spotkań warsztatów z programowania i innych technologii (m.in. Java, R, Python, SQL, Docker). Dla uczestnika, który
przekroczy ustalony próg punktowy, przewidziany jest certyfikat oraz nagrody rzeczowe, wręczane na uroczystej gali.
• Excel Week – półtoragodzinne warsztaty z Excela i VBA. Dotychczasowa tematyka zajęć obejmowała m.in. automatyzację pracy, wizualizację danych,
tworzenie dynamicznych raportów, programowanie arkusza kalkulacyjnego.

• Kurs Robotic Process Automation – cykl spotkań, podczas
których buduje się swojego robota, umożliwiającego współpracę z dowolną aplikacją biznesową. Wszystko pod okiem
ekspertów z branży, mających wieloletnie doświadczenie.

Członkowie koła korzystają z wielu benefitów, takich jak własna mikrofalówka w kanciapie, dostęp do płatnych kursów na Udemy, gwarantowany wstęp
na warsztaty i wiele, wiele więcej! Zapraszamy już na początku roku akademickiego na
spotkanie informacyjne. U nas nie będziesz
musiał nosić cegieł w 7-etapowej rekrutacji.

Uwolnimy Twój potencjał i rozwiniesz się jak nigdzie indziej.

86

INFORMATOR STUDENCKI

SKN biznesu
SKN Biznesu to jedna z najaktywniejszych organizacji w SGH. Łączy osoby,
które już od początku studiów pragną zdobywać doświadczenie oraz mieć
styczność z prawdziwym biznesem. Jako priorytet stawiamy sobie działanie
na rzecz wszechstronnego rozwoju, łącząc wiedzę z umiejętnościami
miękkimi, czego dowodem są pierwsze miejsca
w konkursach organizowanych przez PwC i CFA
Institute, czy też finał EY Financial
Challenger.
Jesteśmy wielką społecznością, zrzeszającą corocznie ponad 80 aktywnych członków. W skład organizacji wchodzą również służący
pomocą i radą Alumni, pracujący nie tylko w międzynarodowych korporacjach, takich jak
BC G
czy Deloitte, ale również w renomowanych startupach, jak Revolut
i ZnanyLekarz. Projekty Koła są powiązane zarówno z wielkim światem
globalnych firm, ale też z polskim ekosystemem młodych przedsiębiorstw.
Freshman Capital
High School Business Challenge
Pierwszy w kraju całkowicie
Najpopularniejszy
studencki
studencki fundusz Venture Capital,
konkurs biznesowy skierowatworzony we współpracy z bValue
ny do licealistów. Co roku kilka
VC. Zarządzany jest przez człontysięcy ambitnych uczestników
ków naszego Koła oraz skupia się
z całego kraju bierze udział
na inwestowaniu w studenckie
w zmaganiach o nagrodę główprojekty,
wspierając
młodych
ną, rozwiązując wymagające zaprzedsiębiorców w rozwoju swoich
dania typu case studies podczas
biznesów i karier.
trzech etapów. Misją konkursu
jest popularyzacja nauki przedB in Banking
siębiorczości oraz rozwiązywaNajwiększe w SGH targi branży
nia problemów biznesowych
bankowej, podczas których stuwśród uczniów liceum.
denci mają okazję poznać realia
pracy w globalnych firmach, uzyskać informacje o ich bieżących
działaniach, a także wziąć udział
w serii wartościowych warsztatów.
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Ask Me Anything
Cykl spotkań z najbardziej znanymi
przedstawicielami świata biznesu
i polityki, podczas których publiczność ma możliwość zadania
dowolnego, nawet najtrudniejszego
pytania zaproszonym postaciom.
W przeszłości naszymi gośćmi byli
między innymi Rafał Masny, Natalia
Maczek z MISBHV czy multimilioner Robert Gryn.

Jeśli czujesz, że chcesz ze
swoich studiów wyciągnąć
więcej, dołącz do
SKN Biznesu!

KLUB inwestora
Klub Inwestora został założony w 2002 roku. Wtedy podstawą jego
działalności było dyskutowanie strategii inwestycyjnych, wspólne
poznawanie rynków polskich i zagranicznych oraz wewnętrzna edukacja
członków Klubu. Założyciel – Michał Stopka jest obecnie profesjonalnym
inwestorem oraz prowadzi jednego z najpopularniejszych blogów na temat
inwestowania w Polsce. Przez 16 lat działalności Klub ewoluował, obecnie
podstawą naszej działalności jest
zarówno edukacja członków, jak
i organizowanie projektów edukacyjnych obejmujących tematy giełdy,
private equity, bankowości inwestycyjnej
i działalności funduszy inwestycyjnych.

projekty:
Akademia Giełdowa
To projekt, którego celem jest propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynkach kapitałowych i inwestowaniu. Co roku uczestniczą
w niej czołowe firmy z branży inwestycyjnej, a największą uwagę
przyciągają zapraszani do współpracy specjaliści dzielący się swoją wiedzą
i doświadczeniem z uczestnikami projektu.
W trakcie projektu słuchacze biorą udział w cyklu wykładów, zaś nabyte
umiejętności prezentują podczas testu końcowego, podsumowania każdej
edycji. Najlepsi uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe, warsztaty
oraz praktyki w biurach maklerskich przewidziane przez partnerów projektu.
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Akademia Private Equity
Ma na celu szerzenie wiedzy o działalności funduszy private equity
oraz venture capital, jak również firm doradztwa transakcyjnego
i konsultingowego. Projekt składa się z czterech ścieżek
tematycznych: PE, M&A, VC oraz Ścieżka Prawna, w ramach
których przeprowadzane są warsztaty poruszające aspekty każdej
z dziedzin. Zakończenie Akademii odbywa się w formie uroczystej Gali
Podsumowującej, podczas której zostają nagrodzeni Laureaci Ścieżek
Warsztatowych. Na każdą ścieżkę przypada osobny dzień, podczas którego organizujemy wykłady oraz warsztaty, w trakcie których wybrani na podstawie rekrutacji uczestnicy rozwiązują studia przypadków pod
okiem profesjonalistów. Rekrutacja na każdą ze ścieżek tematycznych
odbywa się indywidualnie, na podstawie testu wiedzy oraz oceny CV.
British-Polish Investment Alliance
Organizowany jest ze wsparciem najbardziej prestiżowych środowisk
biznesowych oraz społeczności studenckich w Polsce i Wielkiej Brytanii.
British-Polish Investment Alliance składa się z dwóch części: polskiej
i brytyjskiej. Pierwsza część projektu to konferencja zorganizowana w ambasadzie Wielkiej Brytanii. Druga część to trwający 10 dni wyjazd. Delegacja
corocznie bierze udział w dwóch konferencjach naukowych: „LSE SU
Polish Economic Forum” oraz „Oxford Inspires”. Dodatkowo odwiedzamy banki
inwestycyjne w Londynie, fundusze private equity oraz inne instytucje
finansowe.

skn Spraw
Zagranicznych
Działa przy Szkole Głównej Handlowej od 2000 roku, a od 2019 roku również przy Uniwersytecie Warszawskim. Członkowie Koła to studenci kierunków ekonomiczno-finansowych, stosunków międzynarodowych i prawa
- żywo zainteresowani polityką międzynarodową, międzynarodową ekonomią i stosunkami gospodarczymi, przedsiębiorczością i przemianami społecznymi. Wielu członków Koła angażuje się w inicjatywy
polityczne, edukacyjne i aktywistyczne już w trakcie studiów - inni łączą edukację i pracę zawodową.
Skupiając około 100 aktywnych członków i alumnów
tworzymy przestrzeń do wymiany idei, szerzenia wiedzy
i zdobywania sieci kontaktów. Nowi członkowie czerpią inspiracje zawo-
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dowe od starszych koleżanek i kolegów, którzy zdobyli już doświadczenie
w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, ministerstwach, placówkach dyplomatycznych, bankach, firmach doradczych
i światowych korporacjach.
Nasze wiodące inicjatywy projektowe:
• Akcja Dyplomacja: cykl wizyt studyjnych w placówkach dyplomatycznych, poprzedzonych inauguracją w formie wykładu, a zakończonych
uroczystą Galą Finałową z udziałem dyplomatów. W projekcie co roku
uczestniczy 400 studentów i licealistów z Polski i Europy. Podczas Akcji
organizowane są warsztaty i szkolenia we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i korporacyjnymi.
• Academic Polish Model United Nations: najstarsze w Polsce modelowe
obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych adresowane głównie do studentów. Co roku powstaje 5 Komitetów tematycznych złożonych ze 100
uczestników ze wszystkich kontynentów. Projekt odbywa się w całości
w języku angielskim i jest wypełniony debatami, warsztatami i eventami
społecznymi.
• Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze: konferencja połączona z cyklem
warsztatów dotyczących relacji polsko-niemieckich pod kątem politycznym i gospodarczym. Wydarzenie podzielone jest na dwie części: polską
i niemiecką oraz połączone jest z wymianą ze studentami z uniwersytetu
w Kolonii.
• Human Rights Week: konferencja złożona z cyklu prelekcji, warsztatów
i wydarzeń o tematyce wybranego obszaru praw człowieka, powiązana
z maratonem pisania listów Amnesty International.
Rekrutacja do Koła odbywa się raz w roku, w październiku i składa się z 2
lub 3 etapów: formularza rekrutacyjnego, rozmowy oraz assessment center.
Nasz fanpage: https://www.facebook.com/sknsz/
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skn badań nad
konkurencyjnością
Unikalne nie tylko na naszej uczelni, ale także w skali Polski miejsce do
wymiany poglądów dla ponad przeciętnych jednostek ze środowiska
akademickiego. Już od kilkunastu lat jego misją jest zapewnienie przestrzeni
do wysokiej jakości dyskusji i dialogu, co członkowie starają się realizować
we wszystkich trzech głównych obszarach działalności Koła.

Debaty, spotkania, seminaria
Po pierwsze - debaty, zarówno w grupie członków SKNu, jak
i na arenie międzyuczelnianej. Drużyny SKN BnK reprezentują SGH na turniejach takich jak ogólnopolskie Akademickie
Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, w których zdobyli II miejsce w 2017r.
i III w 2019r. Poza tym od 10 lat Koło organizuje Turniej Debat Oksfordzkich,
który umożliwia stanięcie w szranki najwybitniejszym warszawskim
drużynom. Po drugie, na regularnie organizowanych spotkaniach
z nietuzinkowymi postaciami ze świata nauki, polityki, biznesu i mediów
będziecie mieli okazję poznać ich pracę z nieznanej publicznie perspektywy.
Jest to niepowtarzalna okazja do osobistej wymiany zdań ze specjalistami
w swoich dziedzinach. Po trzecie, na seminariach prowadzonych przez
alumnów i członków koła, omawiane są bieżące tematy gospodarcze
i społeczne.
Pozostała działalność Koła skupia się m.in. na
tworzeniu publikacji, takich jak Przewodnik po
moralnym kapitalizmie, czy tez najnowsza książka
o debatach, której wydanie zaplanowano na obecny rok. Prowadzone są również liczne szkolenia dla młodzieży
w wieku licealnym, we współpracy z wieloma organizacjami,
takimi jak Fundacja Wileńszczyzna. Członkowie koła mogą
także realizować swoje talenty w wewnętrznej sekcji naukowo - redakcyjnej, która swoimi tekstami wspiera nie tylko ich własny Obserwator BnK, ale także Obserwator SGH.
Słynne już wtorkowe spotkania są pozycją obowiązkową dla wszystkich
studentów o otwartym umyśle i równym członkom SKNu zamiłowaniu do
nauki.
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skn FINANSÓW
I MAKROEKONOMII
Skupia osoby zainteresowane tematyką ekonomiczną, które chcą – jak głosi
hasło Koła – Aby Polska była mądrym i dobrym krajem. Z tego powodu
projekty SKN FM mają przede wszystkim charakter naukowo-edukacyjny.
Członkowie chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie ekonomii i finansów,
dzieląc się nią ze społecznością akademicką SGH i polskim społeczeństwem.

Działalność:
Organizują jedną z największych konferencji makroekonomicznych
w Polsce – Kongres Makroekonomiczny, którego gościem w 2018
r. był m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki. W przeszłości partnerami
wydarzenia byli m.in. Goldman Sachs, McKinsey &amp; Co czy PwC.
Co miesiąc członkowie zbierają się na posiedzeniach Gabinetu Cieni
Rady Polityki Pieniężnej, aby dyskutować nad sytuacją gospodarczą
Polski w szczególności pod kątem polityki monetarnej. Gabinet Koła był
cytowany m.in. przez Bankier.pl i Puls Biznesu.
Wydawany jest również miesięcznik, Monitoring Makroekonomiczny,
w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne
z Polski i ze świata oraz przybliżana jest czytelnikom historia i teoria
ekonomii.
Członkowie Koła prognozują dane gospodarcze Polski, wykorzystując
modele ekonometryczne i regularnie zajmują pierwsze miejsce
w konkursie na najlepszych analityków makroekonomicznych Rzeczpospolitej w kategorii zespołów studenckich.
Co miesiąc organizowane są spotkania
z cyklu Reforma dla Polski, podczas których
odbywają się dyskusje z zaproszonym gościem
(zazwyczaj spoza świata ekonomii) nad kształtem Polski w przyszłości.
SKN FM organizuje także Wielkie Powtórki Ekonomiczne w SGH.
Absolwenci często kontynuują pracę naukową na najlepszych uniwersytetach na Zachodzie (LSE, Oxford, Harvard) i znajdują zatrudnienie
w międzynarodowych korporacjach oraz światowych i polskich instytucjach
(MFW, Bank Światowy, EBC, NBP, ministerstwa, PAP).
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skn marketingu
W 1995 roku w SGH dokonała się rzecz przełomowa – założono
pierwszy SKN, SKN Marketingu, którego powstanie rozpoczęła
długą i chlubną tradycję działalności kół naukowych na naszej
uczelni. Przez 25 lat od tamtego wydarzenia zmieniło się wiele,
lecz jedna rzecz pozostała taka sama – SKNM do dziś wytacza nowe szlaki,
a odwaga, motywacja i kreatywność, na jaką stawia, są inspiracją dla
wszystkich chcących się rozwijać studentów.
Działalność w SKN-ie Marketingu rozwija u swoich członków cechy takie
jak kreatywność, pracowitość i nieszablonowe myślenie oraz umożliwia
poznawanie branży od bardzo profesjonalnej strony. Uczestnicy wydarzeń
organizowanych przez koło mają unikalną szansę wysłuchania prelekcji
ekspertów współczesnego świata reklamy, a następnie poznania się z nimi
bliżej, gdyż marketing to przede wszystkim budowa pozytywnych relacji.
Obecność w kole pozwala poznać niemal wszystkie oblicza reklamy: od
social mediów przez zarządzanie marką (zarówno przedsiębiorstwa, jak
i osobistą) czy PR, aż po digital, influencer oraz ambient marketing. Ponadto
SKNM wskutek nawiązywania współpracy z rozmaitymi firmami, zapraszany
jest na autorskie warsztaty swoich partnerów, gdzie, nierzadko w przestrzeni
biurowej korporacji, jego członkowie mogą posmakować atmosfery pracy
w najlepszych agencjach marketingowych. Do tej pory koło nawiązywało
udaną współpracę z markami takimi jak Kompania Piwowarska, L’Oréal,
Unilever czy Facebook.

PROJEKTY

SKN Marketingu żyje jednak przede wszystkim projektami studentów. To
energia i kreatywność członków koła sprawia, że owoce ich pracy stają się
czymś unikatowym i wartym poznania. Do flagowych projektów zaliczają się
m.in. Ambient Days, Branded Fashion, Akademia Marketingu, czy Social
Media Social Business. Wydarzenia te gościły już wielu topowych
marketerów i niepodważalne autorytety świata reklamy takie jak Radosław
Kotarski czy Paweł Tkaczyk. Ponadto koło organizuje również Wigilię,
wyjazd integracyjny i liczne spotkania wewnętrzne.
W gronie członków SKNM mile widziani są wszystkie kreatywne
osoby. Nie przejmujcie się brakiem wiedzy marketingowej - koło
kładzie nacisk na ludzi o otwartych umysłach, chętnych rozwoju
i pracy i budujących wokół siebie miłą atmosferę. Misją koła jest
tworzenie wspaniałych marketerów i poszerzanie horyzontów jego członków!
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skn inwestycji
i nieruchomości
Działamy w Katedrze Miasta Innowacyjnego jako jedyna w Szkole Głównej
Handlowej organizacja naukowa związana z tematyką nieruchomości. Stale
współpracujemy z największymi polskimi i zagranicznymi firmami na rynku
nieruchomości, do których należą m.in. Cushman&amp;Wakefield, BNP
Paribas Real Estate, Colliers International Poland, CBRE, JLL, Skanska,
Globalworth, Unibail Rodamco, BBI Development.
Organizujemy konferencje, spotkania ze specjalistami z branży oraz viewingi najciekawszych warszawskich budynków.
Do naszych flagowych projektów
należą:
• REC (Real Estate Conference), podczas której omawiane są najciekawsze
aspekty branży nieruchomości. Całe wydarzenie składa się z konferencji
w siedzibach partnerów lub w SGH oraz z viewingów inwestycji firm
współpracujących z nami.
• RECD (Real Estate Case Day) to wydarzenie, w czasie którego możliwe
jest pozyskanie praktycznej wiedzy o nieruchomościach za pomocą
warsztatów złożonych z case study przeprowadzanych przez ekspertów
pracujących w największych firmach w branży.
• REA (Real Estate Academy) to darmowy kurs poświęcony
inwestowaniu odbywający się przez dwa dni, co tydzień, przez
cały listopad.
• RECX (Real Estate Career Expo), czyli targi pracy w branży
nieruchomości.
Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę na temat inwestowania w nieruchomości
komercyjne bądź mieszkaniowe? Posłuchać wykładów prowadzonych
przez najlepszych specjalistów w branży nieruchomości w Polsce?

Dołącz do nas i poszerzaj swoją wiedzę!
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skn energetyki
To koło powstałe w 2011 roku poświęcone tematyce energetycznej.
Większość osób w SKNE są studentami SGH, aczkolwiek ok. 15-25%
członków są z innych uczelni, głównie PW i UW. Jako organizacja
zajmujemy się przygotowaniem warsztatów, konferencji, debat, piszemy
artykuły i broszury o energetyce i zagadnieniach z nią powiązanych
(takich jak polityka klimatyczna
lub integracja energetyczna).

najważniejsze inicjatywy:
Energy Week
Wydarzenie, które składa się z Big
Day’a (dzień który otwiera EW),
cyklu warsztatów i konferencji. Tematem edycji 2020 roku jest transformacja energetyczna. Wśród
partnerów EW w różnych czasach
były PGNiG, PGE, PSE, PwC, Engie
i inni.

Future Energy Summit
Wydarzenie o podobnej strukturze co Energy Week, ale tematyka
FES jest nieco inna – innowacje
i startupy w energetyce. Dlatego
wśród partnerów FES zawsze
były młode firmy energetyczne
oraz programy rozwojowe (takie
jak MIT Enterprise Forum).

Energetyka dla Każdego
Cykl wykładów/warsztatów, który
jest wprowadzeniem do świata
energetyki skierowanym do nowych członków oraz osób zaciekawionych energetyką. Ponadto
każde EdK ma swoją edycję broszury Energetyka dla Każdego,
która ma służyć jako poradnik dla
początkującyh. Partnerami edycji 2019 były PSE, Gaz-system,
Państwowa Agencja Atomistyki.

Zimowa Szkoła Energii
To spotkania z licealistami, którzy
interesują się naukami ścisłymi.
Projekt zazwyczaj odbywa się
w grudniu-lutym i członkowie
koła omawiają z uczniami podstawy energetyki w Polsce i na
świecie.
SKN Energetyki ma jeszcze sporo
innych projektów, dlatego gorąco
zachęcamy do dołączenia do nas!

Informacje o działalności SKNE możecie znaleźć na naszym fanpage’u
www.facebook.com/sknenergetyki/
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skn GEOGRAFII
EKONOMICZNEJ I BADAŃ
REGIONALNYCH
Jedno z najstarszych kół naukowych naszej uczelni, działające przy Katedrze Geografii Ekonomicznej. Po reaktywacji Koła nieco ponad 3 lata temu
nastąpił jego dynamiczny rozwój zapewniający wysokie miejsce w rankingu
kół i organizacji. Zrzesza pasjonatów geografii, którzy chcą pogłębiać swoją
wiedzę i dzielić się nią. Co najmniej raz w tygodniu organizowane są wyjścia
integracyjne, a raz lub dwa razy w semestrze członkowie odbywają wyjazdy integracyjne.
• Geografia - lubię to – cykl cotygodniowych zajęć powtórzeniowych dla
maturzystów, które prowadzą kołowicze. Spotkania cieszą się rekordową
frekwencją (zapełniona Aula Główna) w skali Uczelni.
• GeEkon – seria wykładów powtórzeniowych z geografii ekonomicznej
prowadzonych przez członków Koła.
• Geoquiz – 2-etapowy konkurs quizowy, którego zwycięzcy uzyskują
m.in. podwyższenie oceny z geografii ekonomicznej.
• GIS Day – reprezentacja uczelni w roli organizatorów ogólnopolskiej
konferencji GIS Day wraz z kołami innych uczelni związanymi z geografią.
• Konferencje z zakresu transportu – dotychczasowe dotyczyły innowacji
w transporcie, przyszłości rynku lotniczego i przyszłości mobilności
Warszawy.
• Dni Geografa – spotkania ze znanymi podróżnikami.
• Atlas Inwestycyjny – cykl wydarzeń poświęconych gospodarce wybranego obszaru świata.
Do ważnych inicjatyw należą także Wyścig komunikacją miejską, Projekt Kartografia, Geograficzny Podróżnik,
konkurs prac naukowych z zakresu geografii ekonomicznej
oraz badanie percepcji przestrzeni Warszawy.
Członkowie opracowują także mapy i wykresy przy wykorzystaniu danych
zebranych od studentów SGH lub danych pochodzących z własnych badań.
Sporządzają również notatki dotyczące ciekawych zdjęć satelitarnych.
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Spotkania otwarte SKN-u GEiBR poruszają zróżnicowane zagadnienia, np.
temat smogu rewitalizacji, migracji, transportu, OZE, Tybetu, Kaukazu, krajów
Bałtyckich, czy też Korei Północnej. Na niektórych organizowane są
warsztaty z aplikacji geoinformatycznych z firmą ESRI
lub programów takich jak Power BI. Rozwinięta jest
także działalność na coraz popularniejszym fanpage’u.
Najważniejszym elementem działalności koła są cotygodniowe spotkania (budujące jego rodzinny charakter),
na które zapraszani są eksperci dzielący się swoją wiedzą.
Organizowane są też własne wykłady i warsztaty.
Koło stwarza również okazję do zmierzenia się z publikacjami
naukowymi – napisane dotychczasowo znajdują się na
portalach Obserwator SGH i ChinyTech. Koło wspiera także
wszelkie oddolne inicjatywy, w tym uczestnictwo w kongresach naukowych
(ERSA w Lyonie, Polityki Miejskiej w Kielcach).

skn ekonomii politycznej
To jedna z najdynamiczniej rozwijających się organizacji studenckich na
naszej uczelni. Działa dopiero od czterech lat, jednak już teraz może
pochwalić się wieloma sukcesami i szerokim gronem partnerów.
Do najważniejszych przedsięwzięć Koła należą jego sztandarowe projekty,
przede wszystkim „Ekonomia Polityczna Głupcze!”, czyli cykl spotkań
z ciekawymi postaciami ze świata polityki i gospodarki, oraz seria
artykułów pod szyldem „Gospodarka pod lupą”.
SKN Ekonomii Politycznej stawia na integrację swoich członków oraz ich merytoryczny rozwój, organizując liczne projekty
wewnętrzne, w tym szkolenia we współpracy ze znanymi
instytucjami publicznymi oraz „Rozmowy niedokończone”, czyli luźne
rozmowy o świecie w miłej, studenckiej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nowo przyjętych
studentów do wzięcia udziału w jesiennej rekrutacji do
naszego Koła!!!
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skn negocjator
To jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych w SGH.
Działa ono nieprzerwanie od 2000 r. Dbamy o rozwijanie
umiejętności miękkich – negocjacji, komunikacji, psychologii
oraz wystąpień – przez praktykę. W SKN Negocjator masz
też możliwość współtworzenia ambitnych projektów – a to
wszystko w zgranym zespole i przyjacielskiej atmosferze.

GŁÓWNE PROJEKTY
• Warsaw Negotiation Round – flagowy projekt koła i uczelni. WNR to
międzynarodowy turniej dla studentów i MBA najlepszych uczelni na
świecie. Uczestnicy mierzą się w złożonych symulacjach negocjacyjnych pod okiem światowej sławy ekspertów z Harvardu, Oxfordu czy
Pentagonu. Rundy rywalizacji odbywają się w najbardziej prestiżowych miejscach Warszawy, jak Belweder, Senat RP, Pałac Łazienkowski czy Giełda Papierów Wartościowych. Projekt rozpoczyna otwarta
dla wszystkich Warsaw Negotiation Conference, podczas której eksperci dzielą się swoimi niepowtarzalnymi doświadczeniami ze studentami.
• Studencki Turniej Negocjacjny - ogólnopolski turniej negocjacyjny realizowany w 7 miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu. Drużyny współzawodniczą w symulacjach negocjacji opartych o stworzone przez nas scenariusze, a najlepsze 16 awansuje do wielkiego finału w Warszawie. To najstarszy projekt koła i jeden
z największych konkursów opartych o case study w Polsce, a przy tym wspaniała okazja do międzyuczelnianej współpracy i doskonalenia umiejętności.
• Game of Minds – wyjątkowe połączenie gry fabularnej i symulacji negocjacyjnej. Podczas wydarzenia wcielisz się w wybraną postać i przeniesiesz
do świata gangów z lat 20’, rzeczywistości postapokaliptycznej lub ery hipisów – co roku fabuła jest inna, ale emocje i zabawa równie niezapomniane.
• Celuj w Przyszłość - konferencja złożona z inspirujących wykładów
i praktycznych warsztatów poświęconych tematyce planowania ścieżki
kariery. Z nami dowiesz się także jak stworzyć dobre CV czy
wyróżnić podczas rozmowy rekrutacyjnej.
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• Warsaw Negotiation Night – angażujący konkurs dla licealistów składający się z 3 etapów: testu online o tematyce negocjacji i przedsiębiorczości, prezentacji rozwiązań problemu oraz finałowej wielostronnej gry negocjacyjnej. Projekt to też warsztaty i promocja
prowadzone w liceach oraz rozwijające szkolenia dla uczestników finału realizowane przez firmy partnerskie. Pierwsza edycja tej zupełnie nowej inicjatywy cieszyła się zainteresowaniem blisko 80 zespołów.
Pozostałe inicjatywy: cotygodniowe spotkania szkoleniowe, publikacje
książkowe, sparingi negocjacyjne, PressEnter – konkurs mów, warsztaty
i panele poświęcone wystąpieniom publicznym.

SKn STATYSTYKI
Organizacja, która powstała w 2001 roku. Jesteśmy jednym z najprężniej
rozwijających się kół naukowych na SGH. Zrzeszamy młodych ludzi zainteresowanych statystyką i pogłębiamy wiedzę z tej dziedziny. Naszą
misją jest rozwój zarówno w obszarze twardej wiedzy statystycznej (poprzez naukę programów do analizy danych) jak i umiejętności miękkich,
przykładowo umiejętności prezentacji i pozyskiwania partnerów.
Do naszych najpopularniejszych
inicjatyw należą:
• Big data Conference- znana wśród praktyków biznesu
konferencja dotycząca analizy danych w biznesie.
• Niezbędnik Wyboru Wykładowców - badanie ankietowe realizowane
wśród studentów, i dla studentów, dotyczące wyboru przedmiotów na SGH.
• Wielka SGH-owa Powtórka ze Statystyki - pomaga pierwszorocznym
studentom przejść przez egzamin bez potknięcia.
• Środowe warsztaty z Pythona- nauka języka Python od praktyka
Michała Korzyckiego, zakończona certyfikatem.
• I wiele wiele więcej!
Oprócz tego jesteśmy przede wszystkim grupą znajomych, który lubią
spędzać ze sobą czas i wychodzić razem na integracje!

Dołącz do nas!
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skn Konsultingu
To jedna z najprężniej działających organizacji studenckich SGH, tworzona
przez studentów, chcących zrozumieć realia funkcjonowania biznesu i nabyć
uniwersalne umiejętności przydatne w każdej pracy, a nawet w życiu.
Jesteśmy grupą ambitnych studentów, którzy ciągle chcą się rozwijać
i uważamy, że praktyka jest jedynym sposobem na zdobycie doświadczenia.
Właśnie dlatego nieustannie stwarzamy naszym członkom możliwość nauki
podczas projektów studenckich i szkoleń z firmami. Podczas
cotygodniowych spotkań rozmawiamy z gośćmi z topowych firm, którzy
odkrywają przed nami realia pracy w danej branży.
Poza projektami, praktykami i case’ami jesteśmy
paczką dobrych znajomych i wspólne wypady na
trampoliny czy do kina są na porządku dziennym.
Angażujemy się także w projekty biznesowe, podczas których
zajmujemy się doradztwem dla firm oraz organizacji pozarządowych.

Być może słyszałeś już o projekcie takim jak
Maraton Firm Konsultingowych? Jest na to całkiem
spora szansa, ponieważ MFK odbywa się już od 22 lat,
nieustannie gromadząc setki studentów na Auli Spadochronowej. A wszystko to po to, aby ułatwić im rekrutację do topowych firm konsultingowych.
Oprócz tego sztabowego projektu organizujemy też wiele innych – Kobiety
w Biznesie, Consulting Challenge czy SGH Business Game. Każdy z nich
ma inną tematykę i pozwala naszym członkom na rozwój w różnorodnych
obszarach, a nazwa koła nie ogranicza naszego spektrum zainteresowań.
Dzięki zdobytemu w kole doświadczeniu nasi członkowie odnoszą sukcesy
w wielu branżach – od konsultingu i finansów, przez FMCG, na startupach
kończąc.

Serdecznie zapraszamy!!!
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LEGITYMACJA
Święty dokument, bez którego student nie wychodzi z domu,
czyli legitymacja studencka. Głównym zadaniem tego dokumentu jest
potwierdzenie tego, że jesteś studentem (w przypadku studentów SGH
- pochwalenie się, że jesteś studentem tej uczelni). Jednakże wiąże się
z nim o wiele więcej korzyści.

DZIĘKI LEGITYMACJI STUDENT jest uprawnio-

ny do ulgowych cen przejazdów komunikacją miejską.
W Warszawie zniżka wynosi 51%. dodatkowo w stolicy możemy korzystać z legitymacji jak z karty miejskiej,
tj. zakodujemy w niej bilety długookresowe. „Legitka”
uprawnia nas też do masy zniżek i promocji. Dzięki niej mniej zapłacimy za kino, teatr, koncert ulubionego artysty, czy przede wszystkim wyjście do klubu. Restauracje oraz puby również nie zapominają o studentach, przed zamówieniem nie zapomnijcie zapytać o zniżkę studencką.

CIEKAWOSTKA
SGH jako jedna z pierwszych uczelni
w Polsce wprowadziła mLegitymację,
czyli legitymację w smartfonie,
dzięki której możemy już wyjść
z domu bez plastikowej wersji,
pod warunkiem zabrania telefonu.
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mieszkanie
Najpopularniejszą opcją wśród studentów jest wynajem prywatnego
mieszkania lub kawalerki. Jest to najbardziej komfortowe, ale również
najdroższe rozwiązanie. Ceny kawalerek zaczynają się od 1 500zł.
Osoby, które nie chcą jednak mieszkać same, zawsze mogą wynająć
większe mieszkania ze znajomymi lub osobny pokój. Ceny mieszkań
dwupokojowych w dobrym standardzie zaczynają się
od 1 800 zł, jednak najbardziej wytrwali gracze mogą
znaleźć lokum w bardziej korzystnej cenie. Wszystko
zależy od refleksu i odpowiednio wczesnego rozpoczęcia
poszukiwań. To bardzo ważne, ponieważ nie będziecie
jedynymi „słoikami” przyjeżdzającymi do stolicy. W Internecie codziennie pojawiają się setki nowych ofert i często
można znaleźć wśród nich dobre okazje. Cena mieszkania
zależy głównie od jego metrażu i lokalizacji, ale również
od umeblowania i standardu. Tutaj warto podkreślić, że
mieszkając blisko metra, jesteście w stanie dotrzeć wszędzie (a szczególnie
na uczelnię) szybko i sprawnie o każdej porze dnia i nocy.
Dlaczego własne mieszkanie jest
najpopularniejszą opcją wśród studentów?
Oznacza prawie nieograniczoną wolność. Wynajęte mieszkanie
ma jednak swoje minusy, o których należy pamiętać. Musisz brać
odpowiedzialność za wszystko co robisz - jeśli urządzisz głośną
imprezę w czasie ciszy nocnej, może Cię odwiedzić policja. Pogniecione
ubrania, brudne naczynia i niepościelone łóżko? Sam musisz o to zadbać.
W takim mieszkaniu uczysz się odpowiedzialności oraz dorosłego życia.
Zwróć uwagę na standard mieszkania oraz jego wyposażenie, ponieważ
często w tej samej cenie oferowane są lokale pod tym względem bardzo
zróżnicowane. Innymi słowy, jeśli dokładniej przyjrzymy się i zorientujemy
na rynku, możemy znaleźć lokum dobrze wyposażone, wyremontowane,
w cenie porównywalnej lub nieznacznie wyższej niż te, które nie oferują nic
oprócz ścian. Przed wprowadzeniem się do mieszkania powinieneś spisać
umowę wynajmu lokalu i dokładnie zapoznać się z jej treścią. Lepiej przed
jej podpisaniem spotkać się z właścicielem i zobaczyć mieszkanie osobiście.
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stancja
Stancja, czyli mieszkanie przy rodzinie, w przeciwieństwie do wynajmu
mieszkania, nie obciąża tak bardzo portfela ani nie zmusza do przebywania
w tłumie obcych ludzi, jak w przypadku akademika.

Ceny stancji zaczynają się od 350 zł, co w warunkach
warszawskich oznacza - tanio.

Pamiętaj jednak, że niższa cena zazwyczaj oznacza gorszy standard. Często nie są w nią wliczone wydatki na media takie jak woda, prąd i gaz.
Za każdym razem ustal te kwestie przed podpisaniem umowy najmu.
W mieszkaniu na stancji dużo zależy od Twoich współlokatorów, którzy
mogą być zarówno osobami starszymi, jak i rodzinami z małymi dziećmi.
Dlatego warto poznać ich wcześniej. Pamiętaj, że jeśli decydujesz się na
mieszkanie z właścicielem to on ustala reguły gry, dlatego raczej nie będziesz mógł organizować imprez, zakłócać ciszy nocnej, wracać do domu
późno, czy zapraszać znajomych na noc.
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akademik

Akademiki są otwarte na gości.
Wystarczy, że zostawicie swoją legitymację w recepcji i będziecie mogli poczuć atmosferę
akademikowego świata.

Domy studenckie to wygodny sposób
na niedrogie życie podczas studiów. Dla
niektórych jest to wręcz obowiązkowy element przygody na studiach –
o odbywających się tam imprezach krążą legendy. Podobno, jeśli podczas
studiów nie będziesz na imprezie w Sabinkach, to rektor nie podpisze ci
dyplomu ukończenia studiów (nie sprawdzaliśmy tego, ale lepiej dmuchać
na zimne).
Domy studenckie to ograniczona prywatność, nieustające kompromisy
(czasem też ich brak), a często także hałas i imprezy – dla wielu esencja
studenckiego życia. Trudno tu o idealne warunki do nauki, a niemal na
każdym kroku konieczne będzie dopasowanie się do innych. Minusy nie
powinny Cię jednak odstraszać. Jeśli łatwo dogadujesz się z innymi ludźmi,
mieszkanie w akademiku potrafi mieć bardzo wiele zalet – jest to miejsce,
w którym rodzą się przyjaźnie na całe życie lub na jeden turnus Erasmusa.
Dzięki temu, że wielu obcokrajowców mieszka w akademikach, możesz
zawsze posłuchać ich historii i potrenować swój angielski. Szybko przestaniesz czuć się obco w nowym otoczeniu i złapiesz uczelniany rytm. Dom
Studencki to kopalnia nowych znajomości, a także łatwy dostęp do notatek,
najważniejszych ploteczek i jednego z najlepszych źródeł wiedzy, czyli
kolegów ze starszych roczników. Wspominaliśmy już o imprezach? Sabinki
są częstym miejscem organizowania turniejów flanek.
Życie w akademiku to przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla osób
o ograniczonych możliwościach finansowych. Cena za miejsce w domu
studenckim jest znacznie niższa niż koszty najmu mieszkania.
SGH dysponuje dwoma Domami Studenta:
• Dom Studenta nr 1 Sabinki z 368 miejscami dla studentów,
• Dom Studenta nr 3 Grosik ma do dyspozycji 75 miejsc.
Od nowego roku akademickiego liczba miejsc w akademikach uległa
zmniejszeniu do powyższego stanu. Taka decyzja była podjęta ze
względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz skutkuje tym, że
od teraz każdy pokój będzie jedno- lub dwuosobowy.
Aby złożyć wniosek o akademik, należy zalogować się do centralnej wersji
USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH oraz przesłać
odpowiedni wniosek w formie online.
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gastronomia
Za mało czasu na zrobienie rano śniadania czy pysznego lunchu
w pudełku, słoiki od mamy już dawno puste, a może po prostu chwilowe lenistwo i brak ochoty na stanie przy garach?
Jeżeli jako student SGH poczujesz głód i zapragniesz zjeść coś na mieście
w rozsądnej cenie oraz oczywiście w okolicach naszej uczelni - koniecznie
zapoznaj się ze stworzoną przez nas listą lokali. Została ona przygotowana
przez starszych kolegów, którzy z niejednego kebabu wołowinę jedli i wiedzą co dobre dla każdego studenta.
Jeżeli zależy CI na czasie i nie masz ochoty opuszczać gmachu uczelni - świetnym rozwiązaniem jest przekąszenie czegoś w budynku G,
gdzie znajdują się bistra: Jajko oraz Ferpley (znany również jako Hades).
W tych lokalach zjesz zarówno śniadania, jak i obiady z kawą albo herbatą
w cenie, a także spotkasz swoich wykładowców podczas przerwy między zajęciami. W ich ofercie znajdują się również kanapki, jogurty oraz ciasta. W budynku A znajdziesz bistro Wars,
w budynku C czeka na Ciebie Break Café,
a w budynku W jest także bufet Osesek.
Jeżeli szukasz miejsca na śniadanie najlepszym rozwiązaniem jest Galeria Wypieków Lubaszka, którą znajdziesz na ulicy Rakowieckiej.
Sądzimy, że jeszcze nikt nie zawiódł się na ich świeżym pieczywie, drożdżówkach czy ciepłej pizzy. Dodatkowo posiada
ona w swojej ofercie także zestawy śniadaniowe oraz naleśniki z różnorodnymi nadzieniami - zarówno na słodko, jak i słono.
Ceny dobre na każdą kieszeń.
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Jeżeli po zajęciach w budynku G najdzie Cię ochota na smaki rodem z Dalekiego Wschodu, naturalnym wyborem jest Toto Pho przy
ulicy Batorego. Przez wielu jest to bar odwiedzany kilka razy w tygodniu
ze względu na niskie ceny, duże porcje i po prostu smaczne jedzenie.
Wymieniając lokale gastronomiczne odwiedzane przez studentów
SGH nie można zapomnieć o prawdziwej legendzie. Bar Thien-Ly,
znany również jako Indyk-Masło-Czosnek jeszcze do niedawna gastronomiczny król ulicy Batorego, obecnie znajduje się na ulicy Madalińskiego między budynkami C i W. Zjesz tutaj wszelkie dania z kuchni wietnamskiej, poczujesz smak orientu, a jednocześnie nie
uszczuplisz swojego budżetu za mocno, ponieważ ceny w tym barze kształtują się od 14 do 20 zł za dania obiadowe, a porcje są tak
duże, że nawet dwie osoby zapełnią brzuch po całym dniu na uczelni.
Trzecim miejscem serwującym dania w dalekowschodnim klimacie
jest VieTaste na alei Niepodległości 150, po drodze z budynku G do C.
Spieszących się na zajęcia studentów malutka, klimatyczna knajpka nęci zapachem swoich dań i kanapek, które zdecydowanie są warte spróbowania.

Są takie dni, kiedy wiesz, że dzisiejszy obiad musi zawierać odpowiednią ilość kalorii i mięsa. Jeżeli poczujesz taką właśnie potrzebę zapraszamy do lokali kuchni tureckiej mieszczących się w pobliżu gmachu głównego:
Kebabu Dubaj na Rakowieckiej oraz Kebabu El Karnak na alei Niepodległości. Studenci SGH od lat toczą spory, który z nich jest lepszy. Polecamy
spróbować obu i zdecydować, czy jesteś #teamDubaj, czy #teamElKarnak.
A dla tych, którzy w swojej diecie zrezygnowali z mięsa dobrą
opcją na lunch może okazać się restauracja Falafel Full zlokalizowana tuż przy budynku C. Jest to restauracja wyłącznie wegetariańska,
więc możesz mieć pewność, że Twoje bezmięsne posiłki zostaną dobrze
przygotowane. Ogromnym plusem lokalu jest także przemiły sprzedający, który w zimniejsze dni częstuje swoich klientów gorącą herbatą.
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obiekty sportowe
Boisko przy budynku W (ul. Kazimierzowska 58)
Na orliku tradycyjnie znajdziesz boisko piłkarskie ze sztucznej trawy oraz siatkarskie i koszykarskie z tartanu. Obiekt jest oświetlony, ogrodzony i wyposażony w dwie szatnie, a także w łazienkę z prysznicami. Możesz również zaplanować tu sportowy wieczór, bo boiska czynne są nawet
do 22.00. Rezerwacja jest możliwa od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8.00 do 16.00.

Boisko przy Sabinkach (Al. Niepodległości 147)
Boisko znajduje się na tyłach Domu Studenta “Sabinki” i służy
głównie do koszykówki i siatkówki (albo flanek). To także arena, odbywającego corocznie w maju, Wielkiego Turnieju Sportowego, któremu zawsze
towarzyszą wyjątkowe emocje. Jeśli chcesz tam wejść nie będąc
mieszkańcem akademika, musisz jedynie zostawić swoją legitymację
studencką na portierni obiektu. Swoje rozgrywki możesz prowadzić aż
do 22. Po tej godzinie boisko jest zamykane i trzeba przenieść wszystkie
spotkania towarzyskie do, różowego jak Alma Mater, budynku Sabinek.

Pole Mokotowskie
Byłe lotnisko, które stało się warszawskim Central Parkiem, znajduje
się zaledwie rzut beretem od budynku G. Jest to obszar rekreacyjny oferujący
wiele możliwości aktywnego spędzenia popołudnia. Wielu studentów
wykorzystuje letnie okienka między zajęciami jako szanse na pospacerowanie po nim. Dodatkowo możesz przejechać się tam na rowerze,
który wypożyczysz ze stacji Veturilo nieopodal uczelni, skorzystasz
z siłowni na świeżym powietrzu, zagrasz ze znajomymi w siatkówkę
lub nawet spróbujesz swoich sił w golfa.
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kluby
kluby
TEATRO CUBANO WARSAW
Karaiby w środku Warszawy - tak właśnie można zdefiniować to
niesamowite miejsce, bo przy ul. Fredry 6 znajdziesz klub, który wystrojem
i klimatem przywołuje marzenia o wakacjach na tropikalnej
wyspie.

KLUB PARK
Studencki klub nieopodal Wielkiej Różowej, w którym co piątek
gości niejeden SGHowicz. Melanż trwa tu cały tydzień, organizowane są
różne imprezy tematyczne, można także natrafić na transmisje meczów.

SKETCH NITE
Minimalistyczny wystrój, klimatyczne oświetlenie i ogromny parkiet, na którym spędzisz godziny, bawiąc się przy energetyzującej muzyce.
Jeden z wielu klubów przy ul. Mazowieckiej, zdecydowanie
warty odwiedzenia.

MIŁOŚĆ
Klubokawiarnia z niepowtarzalnym klimatem, mieszcząca się
w przedwojennej kamienicy przy ul. Kredytowej 9. Miejsce to cechuje nie
tylko wspaniały wystrój, ale także funkcjonalność w zależności od pory
dnia. Znajdziesz tu książki, płyty winylowe, a w lecie także ogródek z kinem
plenerowym.
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SMOLNA
W przedwojennej kamienicy na ulicy Smolnej 38 mieści się
prawdziwa Mekka warszawskich i polskich entuzjastów muzyki elektronicznej. Brzmienia przy których można bawić się na Smolnej w weekendy klub
określa jako ambitną muzykę elektroniczną – m.in. house, tech house, deep
house i techno, a także muzyka alternatywna i eksperymentalna. W klubie
o niesamowitym wystroju co tydzień grają czołowi przedstawiciele polskiej
i zagranicznej sceny klubowej, a co jakiś czas pojawiają się tam gwiazdy
największego formatu, jak na przyCiekawostka: Założyciel Smolnej
kład Amelie Lens i Boris Brejcha.
jest jednym z absolwentów SGH.

OPERA CLUB
Przy Placu Teatralnym 1 w podziemiach Opery Narodowej znajdziesz klub, inspirowany kulturą Dalekiego Wschodu. Zabawisz się tu głównie w weekendy, przy muzyce klubowej najlepszych warszawskich DJów
lub niekiedy także przy tworzonej na żywo muzyce instrumentalnej.

ISKRA POLE MOKOTOWSKIE
Podziemny klub wraz z ogromną plenerową przestrzenią z basenem, zlokalizowany przy ul. Wawelskiej 5. W upalne letnie wieczory to
miejsce tętni życiem, zaś za dnia możesz się tu zrelaksować nad brzegiem
basenu. Klub Iskra to także dobre miejsce, by raz na miesiąc
porzucić korporacyjny dress code i pójść na Wixapol w dresie.

PIEKŁO NAD NIEBEM
Dwie ciekawe miejscówki, zlokalizowane przy ul. Nowy Świat
21 – jedna nad drugą. W NIEBIE spędzisz miło czas, podziwiając grzeczny, aczkolwiek nietuzinkowy wystrój, zaś Piekło skusi Cię uwodzicielskim
klimatem, bo ujrzysz tu złote, istnie piekielne dekoracje, jak i skosztujesz
ognistych trunków.
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MUST VISIT
Warszawa to nie tylko stolica, to miasto pełne ciekawych miejsc do odkrycia,
licznych atrakcji i wydarzeń kulturalnych. To kilka propozycji, które warto
zobaczyć w Warszawie.

Pałac Kultury i Nauki

PKiN jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Warszawy. Ten najwyższy
budynek w Polsce jest wart zobaczenia z zewnątrz jako postkomunistyczny
zabytek, dodatkowo mieści on wiele teatrów (Teatr Dramatyczny, Teatr Studio,
Teatr Lalka, Teatr 6. piętro), muzeów (Techniki, Ewolucji, Warszawy i Domów
dla lalek) oraz kawiarni. Znajduje się tam też Kinoteka Multiplex, świetna
alternatywa dla Multikina czy Cinema i polecany bar Studio. Codziennie za 15
zł (bilet ulgowy) od 12 do 20 można także wjechać na taras widokowy na XXX
piętrze, chociaż wiele osób poleca alternatywę – widok z kościoła św. Anny
na Starówce.

Starówka

Mieszkając w Warszawie trzeba odwiedzić Stare Miasto, usiąść na Barbakanie,
zjeść gofry czy zapiekankę na Krakowskim Przedmieściu, zobaczyć palmę na
rondzie de Gaulla i przejść się po Nowym Świecie. Zimą, Starówka jest pięknie
ozdobiona dekoracjami świątecznymi, świecącymi bombkami, na placu
Zamkowym stoi wielka choinka, obok znajduje się jarmark bożonarodzeniowy,
a na rynku można pojeździć na łyżwach wokół pomnika Syrenki i napić się
pysznej czekolady. W lato warto pójść na multimedialny pokaz Fontann,
który odbywa się od maja do września w piątki i soboty o 21:00 i 21:30
(niestety w 2020 nie będziemy mogli ich zobaczyć, ale warto o nich pamiętać
w następnym roku), a potem już tylko kilka kroków na „nowe schodki”.

INFORMATOR STUDENCKI

Bulwary Wiślane

Tzw. „schodki” to jedyne miejsce publiczne w mieście, w którym można
legalnie spożywać alkohol. Letnimi wieczorami Warszawiacy licznie się tam
gromadzą. Ale Wisła jest atrakcyjna nie tylko nocą. Warto się nad nią przejść
w słoneczny dzień, zjeść lody czy wstąpić do niedawno wybudowanych
Bulwarów, przepłynąć się promem, skorzystać z siłowni na powietrzu.
Wieczorami na barkach wiele się dzieje: można obejrzeć stand-upy, kino pod
chmurką lub po prostu pójść do baru czy na imprezę.

Centrum Nauki Kopernik

To jedno z największych w Europie
centrów nauki, w którym odkryjesz na
nowo fizykę, nauki przyrodnicze, robotykę
czy psychologię, a także weźmiesz udział
w ciekawych doświadczeniach i dowiesz
się interesujących rzeczy o otaczającym Cię
świecie. „Jeśli chcesz wieczoru z gwiazdą,
to się przejdź do planetarium”, a jeśli masz
ochotę na mniej ekstremalne doznania,
to wybierz się do ogrodu na dachu CNK,
z którego widać panoramę miasta i piękne
roślinki.

BUW

Mówiąc o ogrodzie na dachu, nie
moglibyśmy nie wspomnieć o Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego. Mieści się
ona na Powiślu, niedaleko stacji metra
Centrum Nauki Kopernik, kilka minut
spacerku od „schodków”. Dach biblioteki
to idealne miejsce na odpoczynek wśród
zachwycającej natury oraz świetna
alternatywa dla klasycznych parków.
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Wilanów

Pałac i park w Wilanowie jest zdecydowanie warty Twojej uwagi. Zachęcamy
do przejścia się po zadbanym ogrodzie, ale także do odwiedzenia samego
Pałacu, w którym możemy obejrzeć komnaty królewskie, dzieła sztuki oraz
wystawy tymczasowe. Latem w Wilanowie czujemy się, jakbyśmy przenieśli
się do słonecznej Hiszpanii, dzięki kojarzącej się z wakacjami barwie Pałacu
i żywej zieleni roślin. Natomiast zimą, park zmienia się w Królewski Ogród
Światła. Niezwykłe iluminacje wprowadzają nas w świąteczny klimat.
W czwartki wstęp do parku i pałacu jest bezpłatny.

Łazienki Królewskie, Ogród Saski i Pole Mokotowskie

Te parki urzekają idealnym połączeniem architektury i natury. W Łazienkach
zobaczymy Pałac na Wodzie, nakarmimy wiewiórki, odkryjemy wiele
klasycystycznych budowli, przeniesiemy się do Azji dzięki Ogrodowi
Chińskiemu i zobaczymy pomnik Chopina. Park Saski mieści się za Grobem
Nieznanego Żołnierza. Zachwyci nas on swoim
pięknym wodozbiorem nad
stawem. Pole Mokotowskie
jest zlokalizowane tuż obok
naszej kochanej uczelni,
więc studenci SGH często
tam bywają. W tym parku
mieści się Pub Lolek, Bolek
i Tola, w których możemy
coś przekąsić, zaśpiewać
karaoke lub spotkać się
ze znajomymi. Znajduje się tam także boisko do siatkówki plażowej, staw,
siłownia plenerowa i klub Park. Pole jest uwielbiane zwłaszcza przez
właścicieli psów i biegaczy, a w sezonie przez wszystkich miłośników natury,
wylegiwania się na kocyku czy siedzenia nad stawem.
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Mieszkając w Warszawie warto skorzystać z jej bogatej oferty
kulturalnej. Zachęcamy do wybrania się wszędzie, jednak w stolicy
jest tak dużo muzeów, że wymienienie ich wszystkich pewnie zajęłoby
cały Informator. Dlatego wybraliśmy, naszym zdaniem, najciekawsze
propozycje i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Dla fanów historii
Kiedy myślimy o muzeach historycznych, zakładamy
oglądanie (ciekawych lub mniej) eksponatów. Muzeum
Powstania Warszawskiego oferuje nacznie więcej. Tak
jak POLIN jest muzeum bardzo nowoczesnym, z wieloma
interaktywnymi elementami. Wystrój przenosi nas do roku
’44, a wystawa pozwala nam przeżyć historię wszystkimi zmysłami. Muzeum
Żydów Polskich jest nie tylko niezwykłym dziełem architektonicznym,
ale jednym z najciekawszych muzeów w Warszawie. Ogromny budynek
pełny wielu wystaw pozwala nam zapoznać się z historią Żydów
w Polsce z każdej perspektywy i czasu. Muzeum kładzie nacisk na
aktywne zwiedzanie, wykorzystując najnowocześniejsze technologie.
Zachęcamy też do odwiedzenia Muzeum Katyńskiego, które ma na celu
pokazać życie ofiar poprzez ekspozycję pamiątek, ale również poprzez
symboliczną formę muzeum. Znajduje się ono w historycznej Cytadeli
i w 2019 roku dostało prestiżową nagrodę architektoniczną jako najlepszy
nowy budynek publiczny w Środkowo-Wschodniej Europie.

Dla kochających sztukę
W Warszawie znajdziemy wiele muzeów zajmujących się sztuką.
Zamek Królewski jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto przebywa
w Warszawie. Znajdziemy tam polskie i zagraniczne obrazy znanych artystów,
piękne wnętrza Apartamentu Królewskiego i ks. Józefa Poniatowskiego
oraz wystawę dotyczącą historii Zamku. Muzeum Narodowe to największe
muzeum w Warszawie, a jego zbiory liczą ok 830 tys. dzieł sztuki z całego
świata - od antyku do współczesności. Pełne jest także wystaw czasowych.
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W Muzeum Sztuki Nowoczesnej odnajdziemy 1022 niezwykłe
dzieła, które znajdują w 2 budynkach w Warszawie i parku
na Bródnie, a nowy obiekt otworzy się w grudniu 2022 roku.
Muzeum jest pełne wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń
kulturalnych, więc każda wizyta jest zupełnie innym przeżyciem.
Zachęta to Narodowa Galeria Sztuki mająca bogatą historię zapaleni historycy kojarzą budynek z zamachem na pierwszego prezydenta
Polski. Mieści ponad 3500 obiektów i dzieł głównie polskich artystów. Muzeum
Plakatu w Wilanowie to małe, ale bardzo ciekawe muzeum mieszczące się
w budynku dawnej Ujeżdżalni, niedaleko pałacu. Znajdziemy tam ponad 60
tys. plakatów polskich oraz zagranicznych, warto odwiedzić to muzeum razem
z pałacem w Wilanowie.

Dla poszukujących nowych wrażeń
Warszawa ma w swojej ofercie wiele niestandardowych muzeów, które
trudno zaszufladkować. Muzeum Polskiej Wódki oraz Muzeum Wódki cieszą
się powodzeniem wśród Warszawiaków. Te niecodzienne muzea oferują
wystawy multimedialne, interaktywne, eksponaty związane z historią wódki
w Polsce oraz degustację. Muzeum Życia w PRL to prawdziwa podróż w czasie.
W muzeum znajdziemy idealnie odwzorowane wnętrza wraz z przedmiotami
codziennego użytku, które znaleźlibyśmy w domach i mieszkaniach naszych
dziadków. Polecamy wybrać się tam z rodzicami, kiedy Cię odwiedzą - na
pewno docenią powrót do dzieciństwa. Muzeum Neonów to muzeum dla
osób ceniących sobie odczucia wizualne - świecące neony w ciemnych
pomieszczeniach muzeum są po prostu piękne. Znajdziemy tam ok.
100 reklam świetlnych, często zaprojektowanych przez znanych
artystów. Warto odwiedzić też Muzeum Geologiczne, które
znajduje się niedaleko SGH, gdzie znajdziemy bogate kolekcje skał,
minerałów, skamieniałości i szkieletów oraz rekonstrukcje dinozaura.
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Dla każdego – Noc Muzeów w Warszawie
Jedni nie mogą doczekać się maja, bo zaczyna się piękna pogoda,
a drudzy czekają na Noc Muzeów. To jedna sobota w roku, kiedy możemy
w nocy, za darmo wejść do muzeów, ale nie tylko – wiele atrakcji jest
dostępnych tylko wtedy. Dla wszystkich, którzy nie są z Warszawy
mamy dobrą wiadomość, tegoroczna Noc Muzeów została przeniesiona
na drugą połowę września. Najpopularniejsze atrakcje to Fabryka Wedla
- raj dla miłośników czekolady, zwłaszcza, że nie trzeba jej tylko oglądać,
można spróbować. Można zwiedzić zabytkowe tramwaje warszawskie,
przejechać zabytkowym autobusem, zobaczyć Filtry Warszawskie,
dowiedzieć się, co skrywają podziemia PKiN, przejść się po Pałacu
Prezydenckim, czy nauczyć się szyć kołdry! Polecamy także odwiedzić
wcześniej wymienione muzea oraz SGH. Podczas tej jednej nocy
w Warszawie po prostu się dzieje – wszystkie muzea organizują
dodatkowe atrakcje. Teatry, kina i radia zapraszają na pokazy i spektakle,
a artyści prowadzą happeningi i warsztaty. Zachęcamy do wcześniejszego
przejrzenia dostępnych opcji i zaplanowania Nocy, pamiętając, że do
najpopularniejszych miejsc stoi się w ogromnych kolejkach - wiemy
z własnego doświadczenia.
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W Warszawie odbywa się wiele koncertów, część z nich to stałe punkty
programu, z okazji konkretnego wydarzenia. Należy też pamiętać, że jako
stolica, Warszawa jest też miastem pełnym koncertów zagranicznych
piosenkarzy, będących częścią tras koncertowych po Europie czy Świecie.
Orange Warsaw Festival to jeden
z największych festiwali muzycznych
w Polsce. Jest organizowany co roku,
biorą w nim udział najpopularniejsi polscy
i zagraniczni artyści. W 2021 czeka nas
tłum ponad 60 tys. uczestników i 2 dni
niezapomnianej zabawy!
Na PGE Narodowym, Torwarze, Torze
Wyścigów Konnych Służewiec oraz
w Klubie Stodoła przez cały rok
odbywają się koncerty zagranicznych
i polskich gwiazd. Aktualnie ciężko
powiedzieć, które koncerty w 2020
roku się odbędą, dlatego olecamy
śledzić pojawiające się na bieżąco
informacje.
W Warszawie jest też wiele uczelni, które raz w roku organizują własne
imprezy. Serdecznie zapraszamy na Juwenalia SGH, ale zachęcamy również
do wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez inne uczelnie (UW,
WUM, PW, SGGW i innych).
Najstarszy w Europie koncert
jazzowy – Jazz Jamboree Festival jest
organizowany co roku w Klubie Stodoła.

118

INFORMATOR STUDENCKI

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbywa
się co pięć lat i zawsze jest wielkim wydarzeniem, zwłaszcza dla osób
zainteresowanych muzyką klasyczną i twórczością artysty. Koncert
Chopinowski miał odbyć się w tym roku, ale został przełożony na 2021. Jeśli
masz ochotę posłuchać muzyki Chopina na żywo, to zapraszamy do Łazienek
Królewskich - w każdą niedzielę, od maja do września.

W czerwcu organizowane są koncerty na żywo polskich muzyków w ramach
tzw. Dni Dzielnicy. Zupełnie darmowe Dni Śródmieścia, Białołęki czy Ursynowa
cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców tych dzielnic. Niestety osoby
dopiero od niedawna mieszkające w Warszawie często o nich nie wiedzą.
Szkoda przegapić taką okazję!
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A – budynek SGH na prawo od budynku G, połączony z nim łącznikiem.
Akademik – budynek mieszkalny przeznaczony dla studentów. SGH posiada
dwa domy studenckie: Sabinki oraz Grosik.
Antresola – miejsce w budynku głównym, w którym znajdziecie Dział
Obsługi Studentów (DOS), Biuro Samorządu Studentów i kilka kanciap innych
organizacji.
ASAP – as soon as possible – nieraz usłyszycie ten zwrot - czy to w pracy czy
na uczelni. Zwłaszcza jeżeli postanowicie działać w organizacji lub pomagać
przy projekcie.
AVIVA- jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Świadczy
usługi ubezpieczeniowe, inwestycyjne, a także wspiera działania społeczne.

Biblioteka – budynek na lewo od budynku G, wypożyczycie tam Wasze
ulubione podręczniki i spędzicie kilka nocy podczas sesji, po nieudolnych
próbach nauki w domu.
Bilateralka – umowa bilateralna, czyli możliwość pojechania na wymianę do
najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie. Zwalnia z opłaty za czesne,
jednak koszty utrzymania trzeba pokryć już z własnej kieszeni.
Bluza SGH – jedyne odzienie będące alternatywą garnituru. Do kupienia
w sklepie w budynku G.
Bal SGH – elegancka impreza odbywająca się w PKiN, na którą bilety wyprzedają się jak ciepłe bułeczki a szampańska zabawa trwa do rana.
Bank Pekao S.A. – polski bank uniwersalny działający od 1929 r. Jest jedną
z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Oferuje szeroki zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz
instytucjonalnych.
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C – najnowocześniejszy i najnowszy budynek SGH, znajdujący się około 10
minut od budynku głównego. Miejsce, do którego idąc na zajęcia zaczyna się
doceniać dobrą pogodę. Legenda głosi, że został wybudowany za warunki ze
statystyki i niemieckiego.
Cebula – najróżniejsze i, co najważniejsze, darmowe fanty rozdawane przez
firmy i organizacje. Zaopatrzysz się w nie na Auli Spadochronowej.
CNJO – Centrum Nauki Języków Obcych - znajdująca się na II piętrze budynku
G jednostka odpowiedzialna za koordynowanie nauki języków w SGH.
Posiada świetnie wyposażoną bibliotekę a także służy pomocą, jeśli wystąpią
najmniejsze problemy związane z Twoimi lektoratami.
CP – corporate partnerships – z taką działką spotkacie się przy okazji
działalności projektowej. Wykonując kilka telefonów i przedstawiając ofertę
być może pozyskacie cennych partnerów chętnych do współpracy przy
waszym projekcie.
CWFiS – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
Ćwiczenia – zajęcia w mniejszych grupach, na których obecność jest
w większości obowiązkowa i sprawdzana.

Deadline (ddl) – korpotermin określający datę wykonania jakiegoś zadania.
Najczęściej informuje studenta, że w danym dniu ma już naprawdę nóż na
gardle i musi wziąć się do pracy.
Deklaracja – wypełniacie ją wybierając wykładowców i przedmioty na kolejny
semestr. W późniejszych etapach jest to wyścig kto ma najszybszy internet lub
najszybciej wciska F5, jednak przy Waszym pierwszym spotkaniu znaczenie
mają punkty rekrutacyjne bądź średnia ocen.
Dziekanat – miejsce, w którym załatwia się wszystkie formalności i w którym
urząd piastują dziekani. Wystarczy, że pobierzesz do niego numerek i cierpliwie
poczekasz na swoją kolej.
DSL – Dziekanat Studium Licencjackiego
DSM – Dziekanat Studium Magisterskiego
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ECTS – system punktowy służący do oceniania osiągnięć studentów w nauce.
Każdy przedmiot ma przypisaną ich konkretną ilość, czyli wagę. Dane te
możecie sprawdzić w Planie Studiów.
Egzamin – najczęstsza forma zaliczenia przedmiotów. Prawdopodobnie
przyjdzie Ci zarwać przed jakimś nockę lub dwie.
Erasmus+ – najbardziej popularny program wymian studenckich. Gwarantuje
opłacenie zakwaterowania oraz pokrycie kosztów kształcenia.
EY – dawniej Ernst & Young. Globalna firma doradcza, która pomaga
przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój
potencjał. Realizuje projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego,
Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT). Zatrudnia ponad 260 000
wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie, w tym ponad 3200
w Polsce.

FIR – Finanse i Rachunkowość - jeden z możliwych do wyboru kierunków
w Wielkiej Różowej, prawdopodobnie najczęściej wybierany przez studentów.
Fakap – szeroko używany korpo termin, również w murach SGH. Sytuacja
zagrożenia, najczęściej tuż przed deadlinem, którą trzeba opanować na asapie.
Forum Polsko-Niemieckie – Forum Akademickie w ramach którego studenci
SGH mają możliwość realizować przedmioty w języku niemieckim. Uczestnicy
mogą przystąpić do specjalności międzykierunkowej czy skorzystać z wyjazdu
na kurs językowy.

G – budynek główny SGH szczycący się charakterystyczną, różową elewacją
i podświetlaną piramidą na dachu. Znajduje się przy stacji metra Pole
Mokotowskie.
Global – Globalny biznes, finanse i zarządzanie - jeden z możliwych do wyboru
kierunków w SGH, bazujący na przedsiębiorczości, bankowości, zarządzaniu
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oraz finansach. Przygotowuje do pracy w międzynarodowym środowisku
biznesowym.
Godziny rektorskie – bardzo wyczekiwany przez studentów, ogłaszany
przez rektora czas wolny od zajęć, najczęściej przed świętami lub w trakcie
uroczystości. Dowiesz się o nich z facebook’a Samorządu Studentów lub
maila wysłanego przez Rektora.

Hades – znajdująca się w podziemiach budynku G jadłodajnia, idealne miejsce
na kawę między zajęciami. Od niedawna nazwa Hadesu zmieniła się na
Ferplay.

Inauguracja – uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego.
Indeks – historyczna już książeczka, w której dawniej zbierało się od
wykładowców potwierdzenia zaliczenia przedmiotów. Teraz oceny znajdziemy
w Wirtualnym Dziekanacie lub USOSwebie.

Jajko – dawniej kantyna profesorska, dziś – dostępna dla wszystkich, popularna
na uczelni kawiarnia z bistro, która nie raz uratuje Wasze puste żołądki.
Juwenalia - jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu studenta SGH,
podczas którego dozwolone jest spożywanie alkoholu niskoprocentowego na
terenie uczelni. Odbywają się w połowie maja.

Kolegium – jednostka organizacyjna uczelni. Odpowiednik wydziałów w SGH.
Kolokwium (kolos) – Studencki odpowiednik sprawdzianu, tylko bardziej
obszerny. Istnieje prawdopodobnie po to, żeby studenci między sesjami nie
zapominali o tym, że czasem trzeba się uczyć.
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Komis – czyli egzamin komisyjny. Ostatnia deska ratunku i akt desperacji,
podejmowany gdy studencki budżet nie wystarczy na warunek.
Korpo – miejsce, którego wiele osób boi się jak ognia, ale prawda jest taka, że
po SGH większość osób właśnie tam trafia.
Koźmin – uczelnia-konkurencja w SGH. Warto tutaj zaznaczyć, że syn
założyciela Akademii Leona Koźmińskiego studiował w SGH.
Kwadrans akademicki – pierwsze 15 minut zajęć. Za spóźnienie w kwadransie
akademickim teoretycznie nie mogą Was wyrzucić z sali. Teoretycznie.
Klub Park – oficjalna imprezownia SGH. Jest jak dobry kumpel, możesz nie
wejść do żadnego klubu w Warszawie, ale Park będzie stał otworem przed
każdym o niemal każdej porze.

Legitymacja studencka – święty dokument każdego studenta, ważniejszy
od aktu urodzenia czy paszportu. Pozwala na otrzymanie zniżek w różnych,
przyjaznych studentom miejscach, takich jak kina, kluby, teatry czy jadłodajnie.
Pod warunkiem, że nie zapomniałeś jej podbić przed rozpoczęciem nowego
semestru.
Lektoraty – zajęcia z języków obcych. Obecność obowiązkowa. Zawsze!
Licencjat – praca dyplomowa, którą należy napisać i obronić jeśli chcemy
ukończyć studia pierwszego stopnia i otrzymać dyplom.

MIESI – Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne - jeden
z nowszych kierunków na naszej uczelni, zaprojektowany dla lubujących się
w statystyce, ekonometrii czy innych tajemnych sztukach.
Magiel – popularny magazyn w SGH i UW, Niezależny Miesięcznik Studentów.
MBA – Master of Business Administration - rodzaj studiów podyplomowych.
MLegitymacja- uratuje Cię przed mandatem lub pozwoli zyskać cenną zniżkę
jeśli zapomnisz jej plastikowej wersji. Pod warunkiem, że nie zapomniałeś też
telefonu.
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Mordor - centrum warszawskich korporacji znajdujące się koło ul. Domaniewskiej.
MSG – międzynarodowe stosunki gospodarcze. Jeden z kierunków w SGH
bazujący mocno na ekonomii międzynarodowej.

Nauka – przeciwieństwo „studiowania”. Coś, co najpewniej spotka Cię dopiero
na dzień przed pierwszym kolosem.
Niezbędnik – portal, na którym wykładowcy i ćwiczeniowcy umieszczają
materiały związane z prowadzonymi zajęciami.

Ogrody rektorskie – to tam przyjdziesz za rok na Juwenalia SGH. Gdy jest
ciepło, będziesz spotykał się tam ze znajomymi w przerwach między zajęciami.
Ewentualnie przechodząc z budynku G do biblioteki.
Obrona – po napisaniu pracy dyplomowej musisz udowodnić, że nie napisała
jej za ciebie mama.
Organizacje studenckie – jak tylko przekroczysz próg SGH, zaczną walczyć
o twoją duszę. Dla wielu najjaśniejszy aspekt naszej uczelni.
Otrzęsiny – największa oficjalna impreza studencka

Podręczniki- wypożycz, skseruj, w pilnych sytuacjach nawet kup. Czasem się
przydają.
Pole Mokotowskie – znajdujące się tuż przy uczelni idealne miejsce na relaks,
spacer, spotkanie ze znajomymi czy integrację.
Praktyki – prędzej czy później będziesz chciał sprawdzić, czy resztę życia
faktycznie chcesz spędzić w biurze, czy może wolisz uciec w Bieszczady.
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Projekt – inicjatywa studencka, przy której masz okazję zaangażować
się, zdobyć znajomości, umiejętności oraz kontakty. Z reguły wiąże się też
z projektowym beforem, afterem i integracją.

Rektor – Jego Magnificencja, najważniejsza osoba na uczelni. W kadencji
2020-2024 Rektorem SGH jest dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.
Rzecznik Praw Studenta - Złota Dusza, która pomoże Wam w każdym
problemie i wątpliwościach. Oczywiście w miarę możliwości.

Sabinki – główny akademik SGH, znajdujący się przy al. Niepodległości,
5 minut piechotą od budynku G.
Sesja – najcięższy moment w semestrze. Trzeba pracować i walczyć
z załamaniem nerwowym. Coś jak matura tylko 2 razy w roku i 2 razy cięższa.
SKN – Studenckie Koło Naukowe
Słoik – student spoza Warszawy
Skrypt – notatki z zajęć bądź książek zebrane i skrócone w jedną całość.
Prawdziwy skarb, zwłaszcza noc przed egzaminem.
Sylabus – zakres obowiązków i tematów związanych z danym przedmiotem.
Pamiętajcie, kto czyta ten nie błądzi.
Spread – arkusz kalkulacyjny, bardzo przydatny przy wszelkich pracach.
Spado – Aula Spadochronowa w budynku G. Serce uczelni, na którym niemal
codziennie można zgarnąć trochę cennej cebuli, pograć w gry, a nawet
podpisać umowę na staże czy praktyki.
SS – Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Według statutu do
Samorządu należy każdy student naszej uczelni. Rocznie aktywnie udziela się
w nim około 150 osób. Ty też możesz czynnie zaangażować się w tworzenie
najróżniejszych projektów - dołącz do wydarzenia “Działaj z Samorządem”
i działaj razem z nami .
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Teamsy- główne miejsce spotkań i zajęć online. Dzięki nim jednym kliknięciem
przeniesiesz się z ciepłego łóżeczka na poranny wykład czy ćwiczenia.
Polecamy jednak uważać na przypadkowo włączone mikrofony i kamerki.
Terminy - sesji, egzaminów, kolokwiów, prac domowych, czy oddania książki
do biblioteki – radzimy ich pilnować.
Trywialny – gdyby podsumować wszystkie wypowiedzi wykładowców,
okazałoby się, że dosłownie każdy przedmiot, kierunek, zagadnienie, są
trywialne.

Uczelnia – miejsce, w którym przeżyjecie prawdopodobnie największe
huśtawki nastrojów. Od października Wasz drugi dom.
USOSweb - tu złożycie podania, sprawdzicie grupy zajęciowe i dowiecie się
czy czas zbierać na warunek.

Warunek, wpis warunkowy – możliwość ponownego podejścia do
przedmiotu, naliczana 150 zł za każdy punkt ECTS. Często spotykany
w przypadku statystyki czy niemieckiego.
WD – Wirtualny Dziekanat - Miejsce, gdzie wykonujecie wiele operacji
bezpośrednio powiązanych z uczelnią. Legenda głosi, że działa bez zarzutu.
Uwierzcie nam, że już chcecie zacząć z niego korzystać.
Wetlina – legendarny, najdłuższy i prawdopodobnie najlepszy obóz zerowy,
na jaki macie okazję pojechać.
Warsaw School of Economics – warto wiedzieć.
Wirtschaftshochschule Warschau – to również warto wiedzieć.
WiFi- śmiga na terenie całego kampusu.
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Wykładowca – osoba prowadząca wykład. Z niektórymi widujesz się
regularnie, z innymi dopiero w sesji.

Zaliczenie - owoc ciężkiej pracy, oznaczający chwilową przerwę od nauki
i wielkie świętowanie.
Zerówka – termin zerowy – możliwość zaliczenia danego przedmiotu jeszcze
przed sesją; także obóz integracyjny dla studentów pierwszego roku.
Zwolnienie lekarskie – dokument o największej mocy, jeśli chodzi o ratowanie
studentów.
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