
Protokół 7/2020/2021 

Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH 

w dniu 27 stycznia 2021 r. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów w dniu 29.12.2020 r. 

3. Przedstawienie i dyskusja nad planowanymi zmianami w uchwale w sprawie warunków 

i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 

2021/2022 

4. Informacja o posiedzeniu Senatu SGH z dnia 20 stycznia 2021 r. 

5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium Samorządu Studentów SGH    

a. Zmiany w Regulaminie III filaru FRS 

6. Informacja bieżąca    

a. Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/22 

b. Nowe Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych 

7. Pytania w sprawach bieżących    
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1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Mateusz 

Wantuła rozpoczął posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH o godzinie 19:00. Powitał 

zgromadzonych, sprawdził obecność oraz stwierdził kworum. Szczególnie przywitał gościa 

posiedzenia w osobie dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH, prorektora ds. dydaktyki i 

studentów. Przedstawił zgromadzonym porządek obrad. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec 

czego porządek obrad został zaakceptowany. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów w dniu 29.12.2020 r. 

Przewodniczący Samorządu poddał pod akceptację protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

Rada w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o jego zaakceptowaniu, nie zgłaszając żadnych 

poprawek. 

3. Przedstawienie i dyskusja nad planowanymi zmianami w uchwale w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 

akademickim 2021/2022 

Przewodniczący Samorządu zwrócił uwagę, że proponowane zmiany znajdą swoje 

zastosowanie już przy najbliższej rekrutacji na studia I oraz II stopnia.  Przewodniczący 

Samorządu zwrócił się z prośbą do Pana Rektora o przybliżenie radnym wprowadzanych 

zmian. Pan Rektor poinformował, że podczas ostatniej rekrutacji zidentyfikowano problemy 



procesowe, które w dużej mierze są techniczne i w związku z tym zostaną wprowadzone już 

przy tej rekrutacji. Zmiany dotyczyły: 

• Zawarcia w uchwale informacji, że zasady podejmowania studiów przez uczestników 

programu podwójnego dyplomu określone są treścią umowy między SGH a daną 

uczelnią partnerską, 

• Doprecyzowania czasu zamknięcia rejestracji w formularzu ISR i ustalenie go na 

godzinę 16:00, aby móc wtedy zapewnić pełną obsługę administracyjną systemu, 

• Stworzenia możliwości złożenia dokumentów przed zamknięciem rejestracji na studia 

wraz z możliwością uzupełnienia ewentualnych braków, 

• Doprecyzowania sytuacji, w których następuje zwrot opłaty rekrutacyjnej – rezygnacja 

w formie pisemnej albo przez ISR przed zamknięciem formularza rekrutacyjnego w ISR 

lub nieskuteczna rejestracja kandydata i brak udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

• Zmiana nazewnictwa z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości na świadectwo 

dojrzałości, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą, 

• Wymogu informacyjnego odnośnie do wyniku z egzaminu maturalnego z języka 

angielskiego – doprecyzowano, że chodzi o wynik z arkusza pisemnego na poziomie 

rozszerzonym lub dwujęzycznym, 

• Dodania PTE Academic jako certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego, jeśli jest on co najmniej na poziomie B2. 

Pan Rektor odpowiedział również na pytanie radnego Jakuba Mazura dotyczące możliwości 

równoczesnej rekrutacji na studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Pan Rektor 

poinformował radnych, że przy wskazywaniu preferencji w procesie rekrutacyjnym można 

wybierać kierunku na studiach w obu trybach i układać je w kolejności preferowanej przez 

kandydata. Przewodniczący Samorządu oraz Pan Rektor podkreślili, że z chęcią odpowiedzą 

na pytania dotyczące uchwały rekrutacyjnej, jeśli takie się pojawią. 

 

4. Informacja o posiedzeniu Senatu SGH z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Samorządu poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Senatu SGH przyjęto 

uchwałę powołującą pełną reprezentację studentów w komisji dyscyplinarnej ds. studentów. 

Następnie wymienił osoby reprezentujące studentów w tym organie. Co więcej, 

Przewodniczący Samorządu poinformował radnych o przyjęciu zmian dotyczących regulaminu 

i rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, szczególnie zmian w punktacji poszczególnych osiągnieć 

podczas rekrutacji na studia doktorskie. Przewodniczący przekazał, że skonsultował tę zmianę 



z Przewodniczącym Samorządu Doktorantów, który uznał ją za pozytywną wraz z Radą 

Doktorantów. Następnie została ona przyjęta przez Senat SGH. 

 

5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium Samorządu Studentów SGH 

a. Zmiany w Regulaminie III filaru FRS 

Przewodniczący Samorządu poinformował, że Prezydium Samorządu przyjęło zmiany w 

Regulaminie III filaru FRS. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie terminu składania i 

rozpatrywania wniosków w ramach FRS III, który przeznaczony jest dla nowych projektów. 

Termin składania wniosku na dofinansowanie określono na maksymalnie 3 miesiące przed 

odbyciem się danego projektu. Dodano też zapis, że na prośbę wnioskodawcy Prezydium 

Samorządu może podjąć decyzję o wcześniejszym rozpatrzeniu wniosku. Zmiana ta 

wyeliminować znaczenie czynnika „kto pierwszy, ten lepszy” w zgłaszaniu wniosków o 

dofinansowanie. 

 

6. Informacja bieżąca. 

a. Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/22 

Przewodniczący Samorządu poinformował, że na ten moment brany jest pod uwagę scenariusz, 

w którym w ramach rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22 będzie można 

przeprowadzić egzamin z wiedzy o gospodarce. Przekazał, że informacja ta znajduje się 

również w serwisie Rektora. Poinformował, że w tym roku wyniki z egzaminów maturalnych 

nie mają być brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia magisterskie. Podkreślił jednak, że 

nie jest to zagwarantowane i również zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej, jednak na ten 

moment, zgodnie z prognozami Warszawskiego Uniwersytety Medycznego, wygląda na to, że 

zostanie ona przeprowadzona z uwzględnieniem organizacji testu z wiedzy o gospodarce. 

Radna Justyna Witkowska zadała pytanie odnośnie do organizacji testu z przedsiębiorczości, 

będącego elementem rekrutacji na studia licencjackie. Przewodniczący poinformował, że 

uczelnia planuje przeprowadzenie również tego testu. 

b. Nowe Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych 

Przewodniczący przypomniał, że Samorząd Studentów SGH jest członkiem komisji branżowej, 

Forum Uczelni Ekonomicznych. Poinformował, że od 1 stycznia 2021 roku nowe Prezydium 

FUE rozpoczęło swoją kadencję, a w jego skład weszli m.in. Marcin Pioch (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu) jako Przewodniczący oraz Sylwia Bryła (Szkoła Główna Handlowa 



w Warszawie) jako Wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za relacje zewnętrzne. 

Przewodniczący poinformował, że w związku z rozpoczęciem kadencji przez nowe Prezydium, 

Przewodniczący Marcin Pioch będzie gościem następnego posiedzenia Rady Samorządu 

Studentów SGH, kiedy to przedstawi plan działania Forum Uczelni Ekonomicznych na kolejną 

kadencję.  

Przewodniczący poinformował również, że 1 stycznia 2021 roku rozpoczęła się nowa kadencja  

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Parlamentu został 

Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a Aleksandra Pepłowska ze 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została członkinią Rady Wykonawczej Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej do spraw relacji z otoczeniem zewnętrznym. 

7. Pytania w sprawach bieżących. 

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący 

Samorządu podziękował zgromadzonym za uczestnictwo oraz zamknął posiedzenie. 


