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Hej!

Wstęp

Na początku chciałabym Ci pogratulować dostania się do SGH! 

Już niedługo rozpoczniesz naukę w naszej Alma Mater! Zdobędziesz tu 
przydatną wiedzę, poznasz wspaniałych ludzi oraz zaangażujesz się                     
w działalności różnych kół oraz organizacji studenckich. 

Początek nowego etapu w życiu często wiąże się z różnymi trudnościami. 
W nowym, nieznanym przez nas środowisku łatwo poczuć się zagubionym. 
Sami doskonale znamy to uczucie, dlatego stworzyliśmy Informator, który 
właśnie czytasz. 

Ta mała książeczka to prawdziwa encyklopedia wiedzy o Wielkiej Ró-
żowej! Dzięki niej dowiesz się, jak funkcjonuje uczelnia i jakie przedmioty 
czekają Cię na pierwszym roku studiów. Zostaną Ci także przedstawione 
profile organizacji oraz Studenckich Kół Naukowych, w których będziesz 
mieć możliwość zdobyć cenne doświadczenie i nawiązać przyjaźnie na 
całe życie. Oprócz tego Informator to źródło inspiracji, jak i gdzie spędzić 
wolne popołudnie czy też wieczór w stolicy.

Informator to jedyna w swoim rodzaju skarbnica wiedzy o SGH. Mam na-
dzieję, że znajdziesz w niej wszystkie potrzebne informacje!

Do zobaczenia na uczelnianych korytarzach!

Magdalena Kos | Redaktorka naczelna
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SZanowni pańStwo,
Witam Państwa serdecznie w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie – najstarszej, najmniejszej 
i wiodącej polskiej uczelni ekonomicznej, łączą-
cej 115-letnią tradycję z najnowszymi światowymi 
trendami w dziedzinie kształcenia. Wybór uczelni                  
i kierunku studiów jest jedną z pierwszych ważnych 
życiowych decyzji, dlatego też jest mi bardzo miło, 
że wybrali Państwo na swoją Alma Mater właśnie 
SGH. Dołączają Państwo do wspólnoty akademic-
kiej hołdującej niezmiennie takim wartościom, jak 
sumienność, uczciwość i doskonałość naukowa, 
ceniącej wrażliwość i otwartość na różnorodność 
otaczającego nas świata. Wartości te są kluczowe 

dla funkcjonowania SGH jako wielowarstwowej społeczności, w której jest 
miejsce dla wszystkich.
 
Zgodnie z mottem naszej Uczelni – „Kształtujemy liderów” – w procesie 
kształcenia będziemy przekazywali Państwu nie tylko rzetelną wiedzę, ale 
także praktyczne umiejętności, które pozwolą Państwu w przyszłości z po-
wodzeniem mierzyć się z wyzwaniami szybko zmieniającego się świata. 
Chcemy rozbudzić u Państwa otwartość na różnorodność świata, wyrobić 
umiejętność obserwowania i rozumienia złożonych procesów społeczno-
-gospodarczych. Nauczyć pracy w zespołach, analizowania i formułowania 
wniosków, komunikowania się z innymi i swobodnego poruszania się w cy-
frowej rzeczywistości. Nie zawsze będzie łatwo, bowiem studia w SGH od 
początku będą wymagały od Państwa świadomego określenia celów i sa-
modyscypliny w ich realizacji. Myślę jednak, że będzie to dla Państwa źró-
dłem prawdziwej satysfakcji. Oddaję Państwa w ręce naszych wspaniałych 
nauczycieli akademickich, którzy będą wspierali Państwa swoją wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem. 
 
Przed Państwem kilka lat wyzwań i wytężonej pracy. Życzę, aby urzeczy-
wistnili Państwo w SGH wszystkie swoje plany i zamierzenia. Zachęcam 
również do korzystania z radości i uroków życia studenckiego, mądrego       
i odpowiedzialnego korzystania z przywilejów, jakie niesie ta niezwykła in-
telektualna przygoda. Niech to będzie piękny czas otwierającej się przed 
Państwem dorosłości, a doświadczenia, które Państwo zdobędą, niech 
przyniosą radość i prawdziwą satysfakcję. 
 
Witajcie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie! 

dr hab. Piotr Wachowiak | Rektor SGH

informator studencki
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drodZy pańStwo,
W chwili gdy piszę te słowa nie wiem jeszcze, czy 
będziemy mieli okazję już od października spotkać 
się na miejscu, w murach Szkoły Głównej Handlo-
wej, czy też jeszcze przez jakiś czas nasze spo-
tkania będą miały charakter jedynie wirtualny. 
Oczywiście mam nadzieję na to pierwsze, jednak 
niezależnie od tego jak będzie, już teraz mogę                              
z całą pewnością stwierdzić, że dokonali Państwo 
bardzo dobrego wyboru wstępując w szeregi stu-
dentów naszej Alma Mater.
 
Przez najbliższe trzy lata (i przy trzech pozostań-
my) będą Państwo studentami studiów licencjac-

kich. Te lata będą pełne wyzwań bardzo różnego rodzaju. Wykorzystajcie 
ten czas mądrze: uczcie się, ale też bawcie. Wielu studentów często niemal 
od początku studiów podejmuje pracę. Zdobywajcie doświadczenie, ale 
nie pozwólcie, by w tym jednym z najpiękniejszych okresów w życiu, który 
właśnie się dla Was zaczyna, praca pochłonęła Was na tyle, żeby nie zo-
stawić czasu na naukę i zabawę oraz zdobywanie doświadczeń w licznych 
inicjatywach, które czekają na Państwa w najbliższym czasie.
 
Serdecznie wszystkich z Państwa witam!

prof. dr hab. Bartosz Witkowski | Dziekan Studium Licencjackiego

Wstęp
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cZeść!
Oto patrzysz na kolejne z wielu powitań i pewnie w gło-
wie masz już myśli „To sobie odpuszczę”; „Przejdę już do 
meritum” lub inne przemyślenia mówiące, że chyba nie 
warto czytać po raz wtóry powitania. W końcu co nowe-
go może się tu znaleźć?

Chciałbym, żeby te myśli nie zaprzątały Ci teraz głowy 
– warto je na chwilę odłożyć i po poświęceniu chwili swo-
jego czasu dojścia do wniosku, czy to była dobra decyzja.

Skoro już przebrnąłem przez zbyt długi wstęp, warto to     
w końcu powiedzieć: Dobra robota! Od października 

rozpoczynasz studia w SGH – zapewne kosztowało Cię to gro pracy, żeby wejść      
w mury naszej Alma Mater. Także po raz kolejny gratuluję Ci słowami: Dobra robota!

Studia są czasem niezwykle ciekawym. Wykorzystaj je mądrze. Dostosuj swój plan 
do swoich – czyli indywidualnych – potrzeb. Dam Ci jedną radę: szukaj. Próbuj, 
jak najwięcej się da. Szukaj swojego miejsca w kanciapach różnych organizacji,             
w różnych projektach, czy też na różnych zajęciach. SGH daje Ci multum możliwości, 
jednak nikt za Ciebie studiów nie przeżyje – to tylko od Ciebie zależy, jak te możli-
wości wykorzystasz.

Przechodząc do konkretów – do wielu spraw Szkoła Główna Handlowa podchodzi 
bardzo liberalnie. Sam wybierasz wykładowców, kierunek studiów, a często nawet 
przedmioty, które realizujesz. Możesz realizować przedmioty w językach obcych 
(nie bój się ich, to jest bardzo dobry sposób nauki!) oraz skorzystać z szerokiej oferty 
programów wymian międzynarodowych.

SGH oferuje szeroką gamę organizacji studenckich. Warto szybko się z nimi zapo-
znać – tutaj dobrym pomysłem są obozy zerowe oraz Dni Adaptacyjne. Po raz ko-
lejny powiem: szukaj! Coś dla siebie na pewno znajdziesz – czasem tylko będziesz 
potrzebować czasu.

Konkludując, warto wspomnieć o jednej sprawie – nie bój się pytać. W trakcie stu-
diów może Cię nurtować mnóstwo pytań, na które czasem sam nie będziesz w stanie 
znaleźć odpowiedzi. Warto spytać i wstydzić się 5 minut niż nie spytać i wstydzić się 
przez całe życie.

Czas to pieniądz, więc nie zabieram Ci go więcej. Życzę Ci, żeby czas spędzony na 
naszej Uczelni był naprawdę czasem dla Ciebie wyjątkowym.

Wojciech Godlewski | Przewodniczący Samorządu Studentów SGH

 

informator studencki
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Hej!
Serdecznie gratuluję Ci pomyślnego przejścia procesu 
rekrutacji, a przede wszystkim podjęcia świetnego wy-
boru, jakim są studia w Szkole Głównej Handlowej.

Z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania zostaniesz 
studentem. Będziesz nim do dnia ukończenia studiów (lub 
skreślenia z listy studentów, ale życzę oczywiście skorzy-
stania z tej pierwszej możliwości).

Już na wstępie musisz wiedzieć, że jako student jesteś 
podmiotem wielu praw, ale i obowiązków.
 

Jako Rzecznik Twoich praw chcę już teraz Ci powiedzieć, że w ramach uczelni ist-
nieją pewne zasady, których należy przestrzegać, gdyż niewywiązywanie się z nich 
może skomplikować Twoją uczelnianą drogę i generować niepotrzebny stres.

Do tych obowiązków należy przede wszystkim dokonywanie odpowiednich dekla-
racji semestralnych, ale też korzystanie z poczty uczelnianej, do której niebawem 
dostaniesz dostęp. Na bieżąco musisz zapoznawać się z informacjami dotyczącymi 
przebiegu studiów, w tym z ogłoszeniami właściwego dziekanatu.

Dodatkowo chciałbym, by wszyscy studenci rozpoczynający studia w naszej Szkole 
wiedzieli, że istnieją dwa bardzo ważne dla nich dokumenty.

Regulamin studiów to akt, w którym znajduje się większość informacji związanych 
z Twoimi studiami i gdzie opisanych jest wiele procedur. Zaglądaj tam często,                
bo znajdziesz w nim wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. 

Programy i plany studiów to z kolei dokument, dzięki któremu dowiesz się praktycz-
nie wszystkiego o swoim kierunku, tego jakie przedmioty musisz zaliczyć, by ukończyć 
studia oraz kiedy je zdać. Poczytasz tam także o specjalnościach w ramach kierun-
ków studiów.

Życzę Ci, byś podczas Twojej nauki w SGH nie pojawiły się żadne trudności, ale 
jeżeli Ci się to zdarzy – wiedz, że ramach Samorządu Studentów funkcjonuje Biuro 
Rzecznika Praw Studenta SGH i z chęcią pomożemy Ci, jeżeli znajdziesz się w trudnej 
sytuacji, w szczególności, gdy naruszone zostaną Twoje prawa.

Zachęcam Cię do śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie przypominamy           
o najważniejszych kwestiach związanych ze studiowaniem.

Karol Osuchowski | Rzecznik Praw Studenta SGH

 

Wstęp
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to-do LISt

Jak najszybciej dołącz do grupy „SGH licencjackie 2021- 2024” na 
Facebooku,  żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami doty-
czącymi uczelni. Warto też dołączyć do grup poprzednich roczników. 
Znajdziesz tam informacje o aktualnych wydarzeniach, przydatne lin-
ki, materiały od starszych kolegów, a także odpowiedzi na nurtujące 
Cię pytania. Polecamy również śledzić fanpage Samorządu Studen-
tów – znajdziesz tam inne cenne wiadomości, dzięki którym nie prze-
gapisz żadnego ważnego terminu!

fanpaGe i Grupy na facebooku

Dzięki obozowi zerowemu, czyli wyjazdowi integracyjnemu dla stu-
dentów pierwszego roku, nawiążesz pierwsze znajomości i dowiesz 
się wielu ważnych rzeczy na temat uczelni. Z racji tego, że w SGH 
nie ma stałych grup zajęciowych, jest to bardzo pomocne w odna-
lezieniu się na początku na studiów. Na takim wyjeździe przeżyjesz 
również wiele niezapomnianych przygód, dlatego pamiętaj by pil-
nować terminów zapisów, które rozchodzą się bardzo szybko.

obóZ Zerowy

Na naszej uczelni każdy ma możliwość wyboru wykładowców, dla-
tego przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji zapoznaj się 
z opiniami na temat prowadzących, którzy Cię interesują. Koniecz-
nie pilnuj też terminów - najlepiej wszystkie ważne daty zapisz sobie 
w kalendarzu! Pamiętaj, że możesz zasięgnąć rady u starszych ko-
legów. Dzięki temu przejdziesz przez ten niezwykle ważny element 
studiowania na SGH w sposób mniej kłopotliwy. Dla studentów roz-
poczynających pierwszy semestr nauki wypełnianie deklaracji za-
czyna się już 2 września o godz. 10.00, poprzez specjalną zakładkę 
w Wirtualnym Dziekanacie.

dekLaracja SemeStraLna
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pocZta ucZeLniana

Legitymacja studencka jest bardzo ważnym dokumentem, który 
potwierdza status bycia studentem Wielkiej Różowej. Dodatko-
wo uprawnia do wielu zniżek studenckich. Możesz także pobrać          
mLegitymację na swój telefon, dzięki której nie musisz posiadać jej 
w fizycznej formie. Zazwyczaj legitymacje studenckie są do odebra-
nia w dziekanacie jeszcze przed rozpoczęciem semestru. Obser-
wuj stronę Uczelni, www.sgh.waw.pl, by dowiedzieć się, czy możesz 
to zrobić oraz w jakie dni będzie to możliwe. Aby uniknąć stania            
w długich kolejkach, polecamy zabrać się do tego jak najszybciej!

LeGitymacja

W trakcie pierwszego semestru każdy student jest zobowiązany 
do zaliczenia kilku obowiązkowych szkoleń: bibliotecznego, BHP 
i ochrony własności indywidualnej. Dostępne są one na platformie 
www.e-sgh.pl. W razie niepowodzenia, każde podejście do zalicze-
nia szkolenia można powtarzać co 24h. Są one konieczne do zali-
czenia semestru, dlatego doradzamy, by uporać się z nimi w miarę 
szybko.

SZkoLenia

Jako student SGH otrzymasz uczelniany adres e-mail w domenie: 
student.sgh.waw.pl. Składa się on z Twoich inicjałów oraz indywidu-
alnego numeru indeksu. Aby uzyskać dostęp do skrzynki, wejdź na 
stronę http://chmura.sgh.waw.pl i zaloguj się tak, jak do Wirtualne-
go Dziekanatu. Możesz także przekierować uczelnianego maila na 
tę skrzynkę, której używasz najczęściej. Aby to zrobić wejdź w:

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 otrzy-
mywać SMSy z informacją o nowej wiadomości. 

Ustawienia Opcje Poczta Konta Przesyłanie dalej
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Postaraj się być na wszystkich zajęciach w pierwszym tygodniu. Dzięki 
temu poznasz wymagania każdego wykładowcy oraz dowiesz się, ja-
kie są warunki zaliczenia jego przedmiotu.

LIfe
ZajęciaZajęcia

Zaznajom się z godzinami otwarcia dziekanatu i pamiętaj, żeby nigdy 
nie zostawiać spraw do załatwienia na ostatnią chwilę. Zwłaszcza 
na początku semestru potrafią wystąpić ogromne kolejki, co znacznie 
wydłuża czas oczekiwania.

DziekanatDziekanat

SGH jest znana z bogatej oferty organizacji, które poszerzają zainte-
resowania i dają ogromne możliwości. Jako że zajęcia nie odbywają 
się w stałych grupach, nieco trudniej zintegrować się i złapać bliż-
szy kontakt z innymi studentami. Bycie członkiem organizacji pomaga      
w poznaniu wielu ciekawych osób i poszerzeniu swojej wiedzy w naj-
różniejszych dziedzinach. Dlatego nie czekaj i już teraz dowiedz się 
jaki SKN pokrywa się z Twoimi zainteresowaniami!

SKN-y i OrgaNizacjeSKN-y i OrgaNizacje

Nie opuszczaj ich! Obecność na lektoratach oraz na większości ćwi-
czeń jest obowiązkowa. Częsta nieobecność na tych zajęciach pro-
wadzi do ogromnych zaległości, a czasami uniemożliwia zaliczenie 
przedmiotu.

LektoratyLektoraty

Przed wyborem wykładowców zapoznaj się koniecznie z opiniami na 
ich temat. Znajdziesz je w naszym Informatorze oraz na grupach star-
szych roczników czy SGH Wiki. Pamiętaj również o zostawieniu swojej 
opinii i wypełnieniu ankiet studenckich, aby pomóc następnym roczni-
kom w wyborze.

WykładoWcyWykładoWcy

Zapisz w telefonie plany budynków, dzięki czemu zawsze łatwo od-
najdziesz się na kampusie SGH.

SaleSale
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Hacki

Nie kupuj podręczników przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Do-
wiedz się, jaką literaturę preferuje wybrany przez Ciebie wykładow-
ca. Wiele podręczników dostępnych jest w wypożyczalni, a publika-
cje naukowe można znaleźć w wersji elektronicznej  w specjalnych 
wyszukiwarkach np. Google Scholar. Warto też odwiedzić grupę na 
Facebooku „SGH kupię/sprzedam”, gdzie wielu studentów oferuje 
sprzedaż używanych podręczników po niskiej cenie.

PodręcznikiPodręczniki

Zastanów się nad wersją ksero podręczników, które są zwykle dużo 
tańsze niż tradycyjne odpowiedniki. Znajdziesz je w punkcie ksero, 
znajdującym się w bibliotece.

punkt kseropunkt ksero

W SGH zwracamy uwagę na drugi, obok nauki, ważny aspekt studio-
wania czyli życie studenckie. Przy stacjonarnym trybie studiów czeka 
na Ciebie wiele niezapomnianych imprez m.in. SGH Opening Night 
oraz Otrzęsiny SGH.

ImprezyImprezy

Część wykładowców organizuje zerówki, czyli egzaminy w terminie 
przed sesją. Zorientuj się, czy Twój wykładowca daje taką możliwość 
- dzięki zerówce odciążysz sesję i zmniejszysz prawdopodobieństwo 
kolizji egzaminów.

ZerówkaZerówka

Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe na pierwszym          
i drugim semestrze. Większość nauczycieli wychowania fizyczne-
go akceptuje tylko jedną nieobecność w semestrze, dlatego warto 
uczęszczać regularnie, aby nie mieć problemu z zaliczeniem tego 
przedmiotu.

WFWF







Spotkanie dedykowane studentom, którzy chcieliby zacząć
aktywnie działać w Samorządzie Studentów SGH.

Niesamowici ludzie,

liczne integracje,

tworzenie projektów,

działanie w komisjach,

zyskanie cennego
wpisu do CV,

wspólne wyjazdy,

turnieje w Fifę,

i wiele więcej!

6.10Działaj
w komisjach

Co Cię czeka w Samorządzie?

Działaj
w projektach

5.10

Po więcej szczegółów zapraszamy na nasze social media:
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Spotkanie dedykowane studentom, którzy chcieliby zacząć
aktywnie działać w Samorządzie Studentów SGH.

Niesamowici ludzie,

liczne integracje,

tworzenie projektów,

działanie w komisjach,

zyskanie cennego
wpisu do CV,

wspólne wyjazdy,

turnieje w Fifę,

i wiele więcej!

6.10Działaj
w komisjach

Co Cię czeka w Samorządzie?

Działaj
w projektach

5.10

Po więcej szczegółów zapraszamy na nasze social media:

/Samorząd Studentów SGH /samorzadsgh

Szkoła
Główna
Handlowa
w Warszawie

29 - 30
wrzesnia
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SyStem boLońSki 
Od 1999 r. w Europie obowiązuje system boloński, który zakła-
da trzystopniową strukturę studiów, tzn. na poziomie licencjackim 
(3 lata = 6 semestrów), magisterskim (2 lata = 4 semestry) i doktoranc-
kim. Rozliczanie studiów odbywa się na podstawie punktów ECTSECTS (Eu-
ropejskiego Systemu Transferu Punktów). Każdy przedmiot ma pewną 
wagę ustaloną przez władze uczelni w postaci punktów ECTS, co jest 
istotne przy obliczaniu średniej semestralnej, która jest średnią ważoną. 

W ciągu trzech lat studiów licencjackich musisz wyrobić 180 punk-musisz wyrobić 180 punk-
tów ECTS (tzn. minimum 30 pkt. na semestr)tów ECTS (tzn. minimum 30 pkt. na semestr) plus masz opcjonalnie do 
wykorzystania dodatkowe 6 punktów ECTS na dowolne przedmioty. 

Student ma prawo nie zdać bez konsekwencji z jednego przedmio-
tu w ciągu całego toku studiów. W wypadku niezdania kolejnego 
przedmiotu można starać się o płatny wpis warunkowypłatny wpis warunkowy, , którego 
koszt jest iloczynem ilości punktów ECTS przypisanych przedmiotowi jest iloczynem ilości punktów ECTS przypisanych przedmiotowi 
razy 150 złrazy 150 zł (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku 
polskim) lub 70 €lub 70 € (dla studiów stacjonarnych w języku angielskim).  
Opłaty te obowiązują również przy przekroczeniu limitu 186 punktów 
ECTS. W SGH masz dużą swobodę w kształtowaniu swojego planu. 

Deklaracje semestralne odbywają się w Wirtualnym Dzie-Wirtualnym Dzie-
kanaciekanacie (internetowym serwisie uczelni), do którego uzy-
skasz dostęp wraz z innymi stronami (tj. USOS oraz platfor-
ma e-learningowa e-SGH) po rejestracji w Chmurze SGH.
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Grupy przedmiotówGrupy przedmiotów

Forma studiówForma studiów

Stacjonane Niestacjonarne popo-
łudniowe

Niestacjonarne 
sobotnio-niedzielne

godziny ECTS godziny ECTS godziny ECTS

I. Przedmioty podstawoweI. Przedmioty podstawowe
(obowiązkowe dla wszystkich 
studentów)

690 74 690 74 364+105* 74

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

420 42 420 42 154/196+98**/161/161** 42

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

270**

150

29

15

395**/2701

150

39,5/291

15

208**2

702

39,5

15

IV. Lektoraty z języków obcychIV. Lektoraty z języków obcych33: : 
• •  język I język I
• •  język II język II44

240
240

10,5
10,5

240
-/2401

10,5
-/10,51

90+24*
-

10,5
-

V. Wychowanie fizyczneV. Wychowanie fizyczne44 60 - - - - -

VI. PraktykaVI. Praktyka55 90** 3 90** 3 90** 3

VII. Proseminarium z metodyki VII. Proseminarium z metodyki 
studiowaniastudiowania

10 1 10 1 6 1

VIII. Seminarium licencjackieVIII. Seminarium licencjackie 30 10 30 10 21 10

OgółemOgółem 20582058**** 180180 1875/1875/
19901990****11

180180 939/981+227939/981+227**//
290290**22

180180

* Godziny pracy samodzielnej pod kontrolą wykładowców, wypełnione także zajciami w formie e-learningu. 
** Szacunkowa liczba godzin 
1  W przypadku wybrania języka obcego II - język niemiecki 
2 Liczba godzin może być większa, jeśli dany przedmiot będzie miał wymar godzin większy od planowanych 14 
godzin dla przemiotów z tej grupy. 
3 Ponadto możliwość kontunuacji języka obcego w wymiarze 60 godzin w ramach puli godzin i punktów ECTS 
przeznaczonych na przedmioty do wyboru. 
4 Wychowanie fizyczne może być też realizowane w formie sportowego obozu zimowego, obozu letniego, udzia-
łu w sekcjach sportowych; studenci studiów niestacjonarnych popołudniowych i sobotnio-niedzielnych mogątak-
że korzystać z wymienionych form zajęć; za zajęcia z wychowania fizycznego nie przyznaje się punktów ECTS. 
5 Praktyka powinna trwać nie krócej niż 3 tygodnie. 

ramowa Struktura proGramu StudIów
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orGaniZacja roku akademickieGo 
2021/2022

DATA DNI TYG.

Dni adaptacyjne 27 września – 30 września 2021 r. pon-czw

Zajęcia dydaktyczne w semestrze 

zimowym roku akademickiego 

2021/2022
1 października 2021 r.- 23 stycznia 2022 r. pt-ndz

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Wszystkich Świętych)

30 października 2021 r. – 1 listopada 2021 r. sb-pon

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(Narodowe Święto Niepodległości)

11 listopada 2021 r. czw

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

23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r. czw-ndz

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(Święto Trzech Króli)

6 stycznia 2022 r. czw

Sesja zimowa I termin 24 stycznia 2022 r. – 6 lutego 2022 r. pon-ndz

Przerwa w semestrze zimowym 7 – 11 lutego 2022 r. pon-pt

Sesja zimowa II termin 12 – 18 lutego 2022 r. sb-pt

Zajęcia dydaktyczne w semestrze let-

nim roku akademickiego 2021/2022
19 lutego 2022 r. – 12 czerwca 2022 r. sb-ndz

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Wielkanoc)

14 – 20 kwietnia 2022 r. czw-śr

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Święto Państwowe, Święto Flagi, Świę-

to Narodowe Trzeciego Maja)
30 kwietnia 2022 r. – 3 maja 2022 r. sb-wt

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Zielone Świątki)

4 – 5 czerwca 2022 r. sb-ndz

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(Boże Ciało)

16 czerwca 2022 r. czw

Sesja letnia I termin 13 – 26 czerwca 2022 r. pon-ndz

Sesja letnia II termin 19 – 25 września 2022 r. pon-ndz
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DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW

2 września (czwartek) od godz. 10.00 – 
6 września 2021 r. (poniedziałek) do 

godz. 10.00

I etap wyborów studenckich dla stu-
dentów rozpoczynających studia  
w SGH, zarówno w trybie stacjonar-
nym, jak i niestacjonarnym 
(deklaracje na I semestr studiów)

14 września (wtorek) 2021 r.

Publikacja wstępnego planu zajęć 
dla studentów I-go semestru

15 września (środa) od godz. 10.00 – 
16 września 2021 r.  (czwartek) do godz. 

10.00

II etap wyborów studenckich dla 
studentów rozpoczynających studia  
w SGH, którzy brali udział w I etapie 
deklaracji – usuwanie kolizji (studen-
ci mają możliwość usunięcia kolidu-
jących ze sobą przedmiotów zade-
klarowanych w I etapie deklaracji)

17 września 2021 r. (piątek)

Przerwa techniczna – automatycz-
ne usunięcie wszystkich kolidujących 
przedmiotów

18 września (sobota) od godz. 10.00 – 
21 września 2021 r. (wtorek) do godz. 

10.00

II etap wyborów studenckich dla 
studentów rozpoczynających studia  
w SGH, zarówno w trybie stacjonar-
nym, jak i niestacjonarnym deklaracje 
na I semestr studiów) – dopisywanie 
się do uruchomionych przedmiotów 
w miarę wolnych miejsc

terminy dekLaracji
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Studia nieStacjonarne 

Studia niestacjonarne (popołudniowe i sobotnio-niedzielne) oraz stu-
dia w języku angielskim w SGH są odpłatne. Tabela opłat na rok aka-
demicki 2021/2022 przedstawiona jest poniżej.

Studia  
niestacjonarne

Opłata za 
każdy semestr  
(jednorazowa)

Opłata 
ratalna  

za semestr

Powtarznie  
zajęć niezali-

czonych 
z powodu 
niezado-

walających 
wyników 
w nauce

Za zajęcia 
nieobjęte 

planem studiów 
przekraczające 
udostępniony 

studentom do-
datkowy limit 

6 punktów ECTS

Opłata  
rekrutacyjna 

Stacjonarne  
w języku polskim

- - 150 PLN za 1 
punkt ECTS

150 PLN za 1 
punkt ECTS

85 PLN

Stacjonatne 
w języku 

angielskim 

2.000 EUR 2.100 EUR 
(jedna 

rata 420 
EUR)

70 EUR za 1 
punkt ECTS 

70 EUR za 1 
punkt ECTS 

85 PLN

Niestacjonatne, 
popołudniowe, 
oraz sobotnio-

-niedzielne 
w języku polskim

3.900 EUR 3.950 PLN 
(jedna 

rata 790 
PLN)

150 PLN za 1 
punkt ECTS

150 PLN za 1 
punkt ECTS

85 PLN

Studia niestacjonarne mają identyczny limit punktów ECTS jak  
studia stacjonarne, jednakże przewidzianych jest mniej godzin  
dydaktycznych, a studenci weekendowi muszą liczyć się z dużą ilością 
pracy samodzielnej. Studentów studiów niestacjonarnych nie obowią-
zuje uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego, a ponadto nie  
muszą realizować lektoratu z drugiego języka obcego (studenci 
studiów popołudniowych mogą wybrać między drugim lektoratem  
z języka niemieckiego lub dodatkową pulą punktów z przedmiotów 
do wyboru).



Studia

24

Proud-A5.pdf   4   2021-07-15   00:26:47

https://www.ey.com/pl_pl/careers?utm_source=informatorsgh&utm_medium=reklama_proud&utm_campaign=kariera


prZedmioty



26

przedmioty

Przed Tobą początek wyczekiwanych studiów! Oznacza to także 
pierwszy wybór przedmiotów oraz wykładowców. Na naszej uczel-
ni studenci wybierają samodzielnie przedmioty dodatkowe, wykła-
dowców, a także dyscyplinę sportową, którą chcą uprawiać na za-
jęciach wychowania fizycznego podczas pierwszego roku.

przedmioty 
obowiązkowe
przedmioty 
obowiązkowe
Na pierwszy rzut oka wybór przedmiotów oraz wykładowców może 
wydawać się przerażający i bardzo skomplikowany. Gwarantujemy 
jednak, że lektura naszego Informatora szybko rozwieje wszystkie 
Twoje obawy związane z deklaracjami semestralnymi!

W najbliższym semestrze czeka Cię pięć przedmiotów podstawo-
wych (lub sześć w przypadku studiów w trybie niestacjonarnym). Do 
zajęć obowiązkowych należy także wychowanie fizyczne oraz lek-
toraty - ćwiczenia z języków obcych.
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Warto wiedzieć, że obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, 
jednakże oczywiście serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nich, 
gdyż mają one wiele superlatyw. Wykładowcy potrafią wytłumaczyć 
zagadnienia w bardzo ciekawy sposób, rozwiać każdą wątpliwość 
oraz zainspirować studentów do własnych przemyśleń. 

Obecność na lektoratach, zajęciach WF-u oraz ćwiczeniach jest 
obowiązkowa. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa! Aktywność 
często jest nagradzana dodatkowymi punktami, które pomagają     
w uzyskaniu wyższej oceny z przedmiotu.

semestr I

mikroekonomia Imikroekonomia I matematykamatematyka
Wykład + ĆWiczenia Wykład + ĆWiczenia

Pierwszy ekonomiczny przed-
miot, z którym będziesz mieć 
do czynienia. Na zajęciach po-
znasz podstawowe zagadnie-
nia takie jak popyt czy podaż, 
dowiesz się, czym jest krzywa 
obojętności i zrozumiesz, jak 
funkcjonuje rynek w konkuren-
cji doskonałej. Zarówno wy-
kład, jak i ćwiczenia będą bazą 
Twojej wiedzy, która przyda Ci 
się na innych zajęciach w przy-
szłości. Warto aktywnie uczest-
niczyć w ćwiczeniach - wykła-
dowcy chętnie nagrodzą Cię za 
to dodatkowymi punktami.

Wszyscy znamy powiedzenie,   
że matematyka jest królową 
nauk. W Wielkiej Różowej takie 
podejście się nie zmieni. Jeśli 
byłeś rozczarowany brakiem 
całek i macierzy w liceum, mo-
żemy Cię pocieszyć - na tym 
przedmiocie pożegnasz się z Pi-
tagorasem, a zapoznasz z Cra-
merem! Całą przyswojoną wie-
dzę będziesz mógł sprawdzić 
na dwóch kolokwiach w ciągu 
pierwszego semestru. Materiał 
jest dość obszerny i wymagają-
cy, dlatego też polecamy uczyć 
się systematycznie przez cały 
semestr. 
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podstawy prawapodstawy prawa wstęp do
informatyki
gospodarczej

wstęp do
informatyki 
gospodarczej

Wykład 

Aula wypełniona studenta-
mi w poniedziałek o 8 rano               
wydaje się szaleństwem? Nic              
z tego!  Ten wykład zapozna Cię 
ze światem prawa, wytłumaczy 
różnicę między pełnomocnic-
twem a przedstawicielstwem 
i przedstawi Ci działy i źró-
dła prawa cywilnego. Zajęcia 
nauczą Cię także stosowania 
prawa w praktyce, dzięki roz-
wiązywaniu wielu niekonwen-
cjonalnych kazusów, czyli wy-
darzeń ze skutkami prawnymi. 

laboratorium 

Ten przedmiot pomoże Ci zdo-
być lub poszerzyć umiejętno-
ści z zakresu Excela i Accessa. 
Po tych ćwiczeniach, tworze-
nie bazy danych czy używa-
nie przeróżnych funkcji arku-
sza kalkulacyjnego nie będzie 
Ci obce. Warto pamiętać, że 
umiejętności te na pewno przy-
dadzą Ci się w przyszłości, więc 
warto uważać i starać się na 
zajęciach.

Wymiennie:

geografia 
ekonomiczna
geografia
ekonomiczna
konWersatorium

Ten przedmiot na pewno 
sprawdzi się, jeśli rozszerzałeś/
aś geografię w liceum i chcesz 
poszerzyć swoją wiedzę na ten 
temat. Z pewnością jest on do-
brą opcją dla osób zaintereso-
wanych światem i zachodzący-
mi na nim procesami. Zajęcia 
te  są wypełnione ciekawost-
kami oraz opowieściami wykła-

historia 
gospodarcza
historia
gospodarcza
Wykład

Zajęcia, które przedstawią Ci 
historię z trochę innej strony 
niż ta, którą poznałeś w po-
przednich latach nauki. Jeśli 
interesuje Cię wpływ historii na 
współczesną gospodarkę Polski 
i innych państw na świecie, ten 
przedmiot będzie świetnym wy-
borem. Po tych zajęciach, takie 
pojęcie jak interwencjonizm czy 
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dowców, ale także czytaniem 
map i interpretacją wykresów, 
które są nieodłączną częścią 
geografii. Warto pamiętać, że 
niektórzy wykładowcy nagra-
dzają obecność dodatkowymi 
punktami, których ilość może-
my zwiększyć poprzez aktywny 
udział na zajęciach.

historia odbudowy świata po II 
wojnie światowej nie będą Ci 
obce!

dla studentóW studióW niestacjonarnych, Wymiennie:

socjologiasocjologia filozofiafilozofia
konWersatorium konWersatorium

Te zajęcia pozwolą Ci spoj-
rzeć na życie społeczne z zu-
pełnie innej strony! Zapoznasz 
się z różnymi problemami i zja-
wiskami społecznymi nie tylko 
poprzez podręczniki, ale także 
przez dyskusje z wykładowcami. 
Oprócz aktywności, często czę-
ścią oceny końcowej z zajęć 
jest także wykonanie projektu 
lub prezentacji w grupach.

Jeśli lubisz rozmyślać nad ży-
ciem i doszukiwać się drugiego 
dna w różnych zjawiskach - ten 
przedmiot jest właśnie dla Cie-
bie! Nasi wykładowcy na pew-
no pomogą Ci zrozumieć różne 
problemy oraz nurty filozoficzne 
oraz przedstawią ich wpływ na 
nasze współczesne życie. Takie 
zajęcia na pewno zainspirują 
niejedną osobę do własnych re-
fleksji nad rzeczywistością.
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semestr II

mikroekonomia IImikroekonomia II

statystykastatystyka

Wykład + ĆWiczenia

Wykład + ĆWiczenia

Mikroekonomia II to kontynu-
acja nauki mikroekonomii na 
poziomie średniozaawansowa-
nym. Materiał w części pokrywa 
się z zagadnieniami z mikroeko-
nomii I, dlatego warto przyjść 
na zajęcia z solidną bazą wie-
dzy z poprzedniego semestru. 
Oczywiście poznamy więcej 
szczegółów dotyczących ryn-
ku doskonale konkurencyjne-
go, monopolu, czy też kartelu. 
Forma ćwiczeń prowadzonych 
przez większość wykładowców 
przypadnie do gustu studentom 
preferującym podejście ilościo-
we - będzie tu dużo liczenia. 
Wykład odbywa się w każdym 
tygodniu, natomiast ćwiczenia 
co dwa.

Czy analizowanie informacji     
o zjawiskach masowych, wykry-
wani prawidłowości i powiązań 
między badanymi elementa-
mi oraz manipulacja danymi 

MAKROEKONOMIA IMAKROEKONOMIA I

RACHUNKOWOŚĆRACHUNKOWOŚĆ

Wykład + ĆWiczenia

Wykład + ĆWiczenia

Po zajęciach z mikroeko-
nomii, które skupiały się na                     
wyborach i decyzjach jednost-
ki, czas skupić się na gospo-
darce w ujęciu całościowym -           

Na zajęciach z rachunkowo-
ści zapoznasz się z podstawo-
wymi funkcjami, regułami i ce-
chami systemu rachunkowego. 
Dowiesz się, co to jest bilans 
oraz rachunek zysków i strat,                         
a także będziesz miał/a okazję 
samodzielnie księgować różne 
operacje gospodarcze. Zdoby-
ta wiedza pozwoli Ci z łatwo-
ścią analizować i prezentować 
informacje dotyczące zaso-
bów jednostek gospodarczych,            
a także będzie podstawą do 
dalszej nauki na kierunku Fi-
nanse i Rachunkowość. Za-
równo wykład, jak i ćwiczenia, 
odbywają się co dwa tygodnie  
i trwają po 90 minut.
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makroekonomii. Na wykładach 
dowiesz się między innymi  
o najważniejszych zdarze-
niach i procesach ekonomicz-
nych opisujących zachowanie 
gospodarki polskiej, europej-
skiej i światowej w ostatnich              
kilkudziesięciu latach. Ćwicze-
nia natomiast pozwolą Ci użyć 
tej wiedzy w praktyce. Zarów-
no wykład, jak i ćwiczenia od-
bywają się co tydzień. Zachę-
camy systematycznie na nie 
uczęszczać, ponieważ przygo-
towują one do kontynuowania 
nauki makroekonomii na pozio-
mie średniozaawansowanym, 
czyli do makroekonomii II w ko-
lejnym semestrze.

i wykresami wzbudza w Tobie 
dreszczyk emocji? Jeśli tak - na 
statystyce będziesz czuł/a się 
jak ryba w wodzie. Nauczysz się 
wnioskowania statystycznego 
oraz praktycznych umiejętności 
do rozwiązywania konkretnych 
problemów. Ćwiczenia odby-
wają się w każdym tygodniu, na-
tomiast wykład co  dwa. Osobom 
planującym wybranie kierunku 
Metody ilościowe w ekonomii  
i systemy informacyjne zalecamy 
systematyczną naukę, ponieważ 
wiele późniejszych przedmio-
tów na tym kierunku bazuje na 
wiedzy zdobytej na statystyce.

FINANSEFINANSE
Wykład

Dzięki zajęciom z finansów po-
znasz narzędzia pozwalające 
na analizę zjawisk finansowych, 
dowiesz się, jak wpływają one 
na kształtowanie się procesów 
gospodarczych oraz nauczysz 
się krytycznie oceniać efektyw-
ność przyjętych rozwiązań fi-
nansowych. Zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu.
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Trzy lata temu postanowiono, aby wszystkie przedmioty podstawo-
we były standaryzowane. Oznacza to przeprowadzenie egzaminów 
w takiej samej formie dla wszystkich studentów z danego przed-
miotu, niezależnie od dokonanego wyboru wykładowcy. Przykładem 
standaryzacji jest egzamin z matematyki – identyczny egzamin        
piszą w tym samym czasie studenci ze wszystkich grup wykładowych.

Oprócz przedmiotów podstawowych, obowiązkowych w pierw-
szym semestrze, studenci Wielkiej Różowej mają możliwość reali-
zacji przedmiotów dodatkowych. Do przedmiotów z pierwszego 
semestru możesz dobrać przedmioty podstawowe z drugiego lub 
trzeciego semestru czy też przedmioty konkursowe. Jeśli jesteś już 
zdecydowany na konkretny kierunek możesz również szybciej re-
alizować przedmioty kierunkowe, jednak na większości potrzeb-
na jest wiedza z innych przedmiotów. Warto zajrzeć do sylabusa                  
przedmiotu, dostępnego m.in. w Wirtualnym Dziekanacie, w którym 
można znaleźć informację na temat wymaganych prerekwizytach.

Grupy prZedmiotów

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (74 ECTS)
Każdy student zobowiązany jest zrealizować w trakcie trzech 
pierwszych semestrów wszystkie przedmioty podstawowe za łączną 
wartość 74 ECTS-ów. Są one jednakowe dla wszystkich, niezależ-
nie od wybranego kierunku. Należą do nich takie przedmioty, jak          
matematyka, mikroekonomia I, finanse czy podstawy prawa.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (42 ECTS)
Pod koniec drugiego semestru, przy Twojej trzeciej deklaracji 
przedmiotów, będziesz musiał zdecydować, jaki kierunek jest odpo-

wybór przedmiotówwybór przedmiotów

standaryzacjastandaryzacja
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PRZEDMIOTY DODATKOWE (29 ECTS):

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM (CO NAJMNIEJ 15 ECTS)

Na tę grupę przedmiotów musisz przeznaczyć co najmniej 15 ECTS. 
W ramach tej grupy przedmiotów możesz zrealizować specjali-
zację, która składa się zazwyczaj z 5 przedmiotów za 3 ECTS-y.           
Realizacja specjalizacji nie jest jednak wymagana – studenci mogą 
wybierać dodatkowe przedmioty, które ich zainteresują lub są          
polecane przez starszych kolegów. 

PRZEDMIOTY KONKURSOWE (AUTORSKIE)

Przedmioty dodatkowe, które nie są związane z kierunkiem, dla    
jednych oznaczają łatwo zdobyte punkty ECTS, dla innych są wspa-
niałą okazją do rozwoju zainteresowań. W ramach puli punktów na 
przedmioty dodatkowe możesz wybrać np. Historię PRL, Islam czy 
Oddziaływanie mass mediów. Od tego roku akademickiego można 
również realizować trzeci język obcy prowadzony od podstaw.

pamIętaj o tym prZy doborZe (I wyborZe)  
prZedmIotów!

wiedni dla Ciebie. Najczęściej wybieranymi kierunkami są: Finanse  
i rachunkowość; Globalny biznes, finanse i zarządzanie oraz Meto-
dy ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Na każdym kierunku 
musisz zrealizować przedmioty kierunkowe za łączną wartość 42 
ECTS-ów.

Zwracaj uwagę na liczbę chętnych do wykładowcy! Na pierw-
szych dwóch semestrach studenci dostają się do konkretnych pro-
wadzących na podstawie rankingu z rekrutacji (od deklaracji 
na trzeci semestr na podstawie uzyskanej średniej). Osoby, które 
podczas rekrutacji były w drugiej połowie rankingu, raczej nie po-
winny zapisywać się do  najczęściej wybieranych wykładowców.                  
W przypadku, gdy nie dostaniesz się do deklarowanego wykła-
dowcy z powodu zbyt dużej ilości chętnych, zostaniesz przypisany 
do prowadzącego, który ma jeszcze wolne miejsca w swoich gru-
pach.
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Lektoraty z języków obcych na pierwszych dwóch semestrach 
odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 8:00-11:30. 
Przy wyborze przedmiotów dodatkowych na pierwszy i drugi se-
mestr należy uwzględnić te dwa (naj)ważniejsze przedmioty             
w swoim planie, żeby nie narazić się na kolizję przedmiotów.

Co za dużo, to niezdrowo! Chodzi oczywiście o liczbę punktów 
ECTS. Obowiązkowo na pierwszym semestrze należy zrealizować 
30 ECTS, dlatego wybór przedmiotów za 50 ECTS-ów może sta-
nowić dość duże wyzwanie. Z naszej strony rekomendujemy dobór 
maksymalnie 2-3 przedmiotów dodatkowych.

Pamiętaj o liczbie punktów ECTS potrzebnych na każdym se-
mestrze! Według wzorcowego planu na każdym semestrze po-
winieneś uzyskać dokładnie 30 ECTS-ów, jednak nasza Uczelnia 
daje możliwość swobodnej modyfikacji własnego „planu studiów”.         
W regulaminie studiów widnieje zapis, że po semestrze musisz mieć 
na swoim koncie zrealizowane 30 x N ECTS-ów, gdzie N równa 
się liczbie zrealizowanych semestrów (np. po dwóch semestrach 
powinieneś łącznie mieć zrealizowane przedmioty za co najmniej 
60 ECTS-ów). Oznacza to, że wybór co najmniej 30 ECTS-ów na 
semestr nie jest obowiązkowy, o ile wcześniej zrealizowałeś część 
dodatkowych przedmiotów. Na naszej Alma Mater niektórzy stu-
denci kończą studia już po pięciu semestrach.

Podążaj ścieżką przedmiotową. Dobieraj przedmioty rozsądnie        
i według swojego aktualnego poziomu umiejętności. Zakres ma-
teriału na niektórych przedmiotach nie jest powiązany z innymi, 
jednak duża część bazuje na wiedzy z innych przedmiotów.

Nie marnuj punktów ECTS. Jeżeli na początku studiów nie jesteś 
jeszcze zdecydowany na konkretny kierunek, lepiej nie dobieraj 
przedmiotów kierunkowych. W trakcie studiów możesz zrealizo-
wać darmowo 186 ECTS-ów, więc warto się dobrze zastanowić 
przed wyborem przedmiotów dodatkowych. 
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Pamiętaj o obowiązkowych szkoleniach i przedmiotach! Na 
pierwszym semestrze, oprócz przedmiotów podstawowych, musisz 
zrealizować szkolenie z podstaw ochrony własności intelektualnej, 
BHP oraz biblioteczne. Odbywają się one w formie e-learningu 
(zalicza się je prostym testem). W trakcie studiów powinieneś rów-
nież zrealizować e-learning ze społecznej odpowiedzialności or-
ganizacji. Oprócz tego, podczas deklaracji na pierwszy semestr 
musisz wybrać zajęcia z wychowania fizycznego, proseminarium    
z metodyki studiowania oraz wstęp do kultury akademickiej.
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dr hab. Barbara Kowalczyk
Wykłady profesor Kowalczyk są bar-
dzo przejrzyste i prowadzone w bar-
dzo przystępny sposób. Każdemu 
teoretycznemu zagadnieniu towarzy-
szy przykład, co pozwala na szybsze 
zrozumienie nawet trudniejszych za-
gadnień. Na ćwiczeniach teoria nie 
jest powtarzana. Polegają one na 
rozwiązywaniu zadań, warto więc 
pojawiać się na wykładach, żeby 

semestr I
matematyka

LeGenda oceniania

ciekaWośĆ
zajęĆ 

umiejętnośĆ
przekazyWania 

Wiedzy

prostudenckośĆ zaliczenie

najbardziej polecany

najmniej polecany
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dr Maria Ekes 
Pani doktor prowadzi bardzo mery-
toryczne wykłady, powoli i czytelnie 
tłumaczy każde zagadnienie. Warto 
na nie uczęszczać, bo zdecydowa-
nie ułatwiają późniejsze ćwiczenia. 
Same ćwiczenia są prowadzone         
w sposób bezstresowy, zawsze moż-
na poprosić o wytłumaczenie jakie-
goś zagadnienia jeszcze raz. Suge-
rowane jest także zgłaszanie się, za 
które można zdobyć dodatkowe punkty (Pani doktor też często przy 
tym pomaga). Kolokwia nie należą do najłatwiejszych, ale uczestni-
czenie w zajęciach i systematyczna nauka wystarczają, by dobrze 
się do nich przygotować.

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. Za-
dania wyjaśniane są bardzo dokładnie, a sama prowadząca wska-
zuje na ich schematyczność i omawia każdy szczegół. Jednak nie 
wszystkie rozwiązuje sama - czasami zaprasza studentów do ta-
blicy, ale również wtedy można liczyć na jej wskazówki i pomoc. 

znać podstawy tematu. Zajęcia z profesor Kowalczyk pozwalają 
naprawdę dobrze przygotować się do standaryzowanego egzami-
nu. Łatwo podczas nich zdobyć także dodatkowe punkty za aktyw-
ność. W semestrze zimowym 2020/2021 ćwiczenia były prowadzo-
ne w dwóch grupach przez samą prof. Kowalczyk, a w jednej przez 
doktor Małgorzatę Wrzosek, u której ćwiczenia są prowadzone  
w bardzo sympatycznej atmosferze, a każde zadanie jest dokładnie 
wytłumaczone.
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W razie niejasności zawsze istnieje 
możliwość podejścia w przerwie lub 
po zajęciach w celu ich wyjaśnienia. 
Zaliczenie ćwiczeń to dwa kolokwia 
oceniane bardzo prostudencko. Pani 
doktor przymyka czasem oko na 
drobne błędy rachunkowe i zwraca 
bardziej uwagę na sam sposób roz-
wiązania zadania.

dr Łukasz Pawelec
Doktor Pawelec uważany jest za jed-
ną z ciekawszych osobistości w na-
szej Alma Mater. Na swoje wykłady 
przyciąga tłumy, a to za sprawą swo-
jego specyficznego poczucia humo-
ru oraz błyskotliwego sarkazmu. Jest 
to raczej opcja dla ambitnych osób, 
ponieważ doktor jest wymagający 
i prowadzi zajęcia w dość szybkim 
tempie. Kolokwia również nie należą 
do najłatwiejszych, ale dzięki temu egzamin nie powinien stanowić 
problemu.

prof. dr hab. Sławomir 
Dorosiewicz
Wykłady Pana profesora uznawane 
są za bardzo ciekawe i cieszą się wy-
soką frekwencją. Należy podkreślić, 
że jest to opcja celowana do ambit-
nych. Jeśli uda Ci się zdać ćwiczenia, 
które uważane są za wymagające, 
możesz bez stresu podejść do egza-
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minu końcowego z niemal pewną oceną pozytywną. Wykładowca  
w swoje wypowiedzi często wplata żarty i anegdoty.

dr hab. Agata Boratyńska
Zajęcia są polecane raczej dla osób 
ambitnych, ale nie należy się bać, 
że poziom jest bardzo wysoki. Tem-
po wykładów jest dosyć szybkie, lecz    
w razie wątpliwości można popro-
sić o dodatkowe wytłumaczenie. Na 
ćwiczeniach zadania są omawiane 
bardzo dokładnie, a za zrobienie 
przykładu można łatwo otrzymać 
punkty za aktywność. Pani profesor 
jest bardzo miłą osobą, która pasjonuje się przedmiotem, co moż-
na zauważyć zarówno podczas wykładów, jak i ćwiczeń. Atmosfera 
podczas zajęć jest bardzo przyjemna. Kolokwia nie należą do naj-
łatwiejszych, ale bardzo dobrze przygotowują do egzaminu.

dr Piotr Lipiński
Zajęcia z Panem doktorem Lipińskim 
zdecydowanie są opcją dla osób, 
których nie przerasta samodzielna 
nauka matematyki. Teoria przedsta-
wiana jest w sposób mało zrozumiały 
i interesujący, a na ćwiczeniach stu-
denci w wyznaczonym przez Pana 
doktora czasie sami wykonują wska-
zane zadania. Za plus można uznać 
możliwość zbierania punktów za ak-
tywność, które bardzo pomagają w zaliczeniu - jest ono oceniane 
jako dosyć trudne i wymagające.
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dr Monika Dędys
Pani doktor jest bardzo prostudenc-
ką i miłą wykładowczynią. Każde za-
gadnienie stara się dokładnie wytłu-
maczyć, a za zrobienie zadania przy 
tablicy chętnie nagradza dodatko-
wymi punktami. Wykłady nie są zbyt 
ciekawe, a ćwiczenia zalicza się 
dwoma prostymi kolokwiami. Studen-
ci twierdzą jednak, że musieli dużo 
pracować samodzielnie w domu, aby 
przygotować się do egzaminu.

dr inż. Artur Bryk
Zajęcia z profesorem Brykiem to 
opcja dla ambitnych studentów,    
którym matematyka nie jest strasz-
na. Wykładowca szybko realizuje        
podstawowy materiał, rozszerzając 
go o dodatkowe zagadnienia. Ćwi-
czenia mają formę aktywnego roz-
wiązywania zadań, dzięki którym 
można zdobyć dodatkowe punkty. 
Prowadzone są z poczuciem humo-
ru i w przyjaznej atmosferze. Omawiane na zajęciach przykłady 
są często skomplikowane, jednak dzięki temu egzamin nie stanowi 
większego wyzwania.
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mikroekonomia i

dr Marcin Wajda
Zajęcia z doktorem Wajdą zapew-
niają świetne wprowadzenie w za-
gadnienia mikroekonomiczne. Doktor 
potrafi naprawdę zaciekawić i sku-
tecznie zachęcić swoich podopiecz-
nych do nauki. Solidna baza wycią-
gnięta z jego wykładów pozwala 
potem bez większych trudności zro-
zumieć mikroekonomię II. Dodatkowo 
doktor jest przyjacielsko nastawio-
ny do studentów i często opowiada  
o uczelni ze swojej perspektywy.

dr Małgorzata Dworakowska-Raj
Wykłady z Panią doktor nie są naj-
ciekawsze na SGH, lecz podczas 
nich można zrobić bardzo dobre 
notatki, które przydają się do kolo-
kwiów i egzaminu. Kolokwia opiera-
ją się głównie na zadaniach rachun-
kowych, podobnych do tych, które 
rozwiązuje się na ćwiczeniach. Pani 
doktor jest osobą lubianą i prostu-
dencką, a jej zajęcia polecane są 
dla osób, które nie miały wcześniej styczności z mikroekonomią.
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dr hab. Bogusław Czarny
Profesor Czarny to legenda w na-
szej Alma Mater. Wykłady prowadzi 
w sposób klarowny i logiczny. Jest to 
dobry wybór dla osób, które chcą 
nauczyć się ekonomii bardziej pod 
względem teoretycznym niż matema-
tycznym. Pan profesor stawia przede 
wszystkim na znajomość pewnych 
procesów i zależności. Jest to opcja 
dla osób ambitnych, ponieważ kolo-
kwia są bardzo trudne. Jednak studenci uważają, że dzięki temu 
egzamin oraz Mikroekonomia II nie stanowią ̨problemu.

prof. dr hab. Marek Garbicz
Pan profesor jest osobą bardzo miłą 
i wesołą. Pełni też funkcję koordy-
natora przedmiotu. Wykłady, pod-
czas których prowadzący angażuje 
studentów, są ciekawe i urozmaico-
ne licznymi anegdotami. Kolokwia 
nie należy do najłatwiejszych, ale      
przygotowując się z notatek z wykła-
dów i ćwiczeń, można je spokojnie 
zaliczyć. Opcja polecana raczej dla 
osób ambitnych.

dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Doktor Znoykowicz-Wierzbicka jest uważana przez studentów za 
jedną z najlepszych wykładowczyń na naszej uczelni. Pani doktor 
jest przesympatyczną, prostudencką osobą, a jej zajęcia są bardzo 
ciekawe, a każde zagadnienie jest wytłumaczone w bardzo zro-
zumiały sposób. Po każdym zakończonym temacie są udostępniane 
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prezentacje. Ćwiczenia są zaliczane 
dwoma kolokwiami, z których trzeba 
uzyskać 50%, aby zostać dopuszczo-
nym do egzaminu. Doktor Znoyko-
wicz-Wierzbicka bardzo ceni sobie 
aktywność na zajęciach, więc do-
brze jest mieć to na uwadze.

prof. dr hab. Wojciech Pacho
Profesor Pacho to jedna z legend 
naszej uczelni. Studenci uważają, że 
wykłady Pana profesora są jednymi 
z najlepszych i najciekawszych. Ćwi-
czenia są również dobrze prowadzo-
ne. Zaliczenie przedmiotu polega na 
napisaniu pracy audytoryjnej i eg-
zaminu. Opcja dla osób ambitnych, 
które wolą bardziej matematyczne 
podejście do przedmiotu.

dr hab. Izabela Zawiślińska
Wykłady z Panią profesor należą    
do tych z rodzaju to był ten pierw-
szy i ostatni. Niestety Pani profe-
sor posiada bardzo monotonny głos                    
i ciężko się tego słucha. Natomiast 
egzamin jest stosunkowo prosty do 
zdania, ponieważ pojawiają się tylko 
pytania zamknięte. 

             



45

informator studencki

podstawy prawa

dr hab. Ewa Gwardzińska
Wykłady Pani profesor nie należą 
do najciekawszych. Jednak od czasu 
do czasu profesor Gwardzińska lubi 
przywołać jakąś ciekawą anegdotę 
dotyczącą bieżącego tematu, co na 
pewno umila wykład. Prezentacje są 
udostępniane studentom. Z ich po-
mocą łatwo jest się przygotować do 
standaryzowanego egzaminu. Zali-
czenie przedmiotu nie powinno przy-
sparzać wielu problemów.

prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Profesor Nowak-Far jest bardzo sym-
patycznym wykładowcą. Zajęcia 
są prowadzone w ciekawy sposób, 
wypełnione są różnymi anegdotami        
z życia. Pan profesor organizuje tak-
że zerówkę, co jest dużym atutem.  
Zaliczenie przedmiotu nie jest dużym 
problemem.

dr Małgorzata Godlewska
Wykłady Pani doktor nie są uważane 
za ciekawe, jednak cieszą się wyso-
ką frekwencją. Jeżeli jednak nie po-
jawisz się na zajęciach - prezenta-
cje są udostępniane na Niezbędniku. 
Organizowana jest zerówka na pra-
wach pierwszego terminu. Pytania 
do niej  są wcześniej udostępniane, 
jednak odpowiedzi nie są oczywiste.
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dr hab. Bogusław Pytlik
Wykłady Pana profesora są dość in-
teresujące. Zwykle odbywają się jed-
nak o godzinie 8.00 w poniedziałki, 
co może stanowić problem dla nie-
których studentów. Prezentacje nie 
są udostępniane. Zaliczenie w seme-
strze online było dość proste i pole-
gało na rozwiązaniu testu ABCD na 
Niezbędniku.

dr hab. Marcin Menkes
Wykład nie jest prowadzony w pory-
wający sposób. Na slajdach przed-
stawione są tylko ogólne hasła – żeby 
nauczyć się dobrze do egzaminu,  
Pan profesor poleca samodzielne 
studiowanie podręcznika.

prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
Zajęcia z profesorem Oniszczukiem 
nie należą do najbardziej ciekawych 
i angażujących. Sam wykładowca 
jest jednak prostudencki i przyjaźnie 
nastawiony do swoich podopiecz-
nych.
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wstęp do informatyki gospodarczej

mgr Aleksander Wassilew
Zajęcia są prowadzone w bardzo 
chaotyczny sposób, przez co dużo 
studentów skarży się na niezrozu-
mienie materiału i poleceń zadawa-
nych na zajęciach. Zaliczenie po-
lega na pisaniu krótkich kartkówek                     
z teorii na każdych zajęciach oraz 
na dwóch kolokwiach - jedno z Ac-
cessa oraz jedno z Excela. Obec-
ność na zajęciach nie jest obowiąz-
kowa. Nie jest to opcja polecana osobom chcącym poszerzyć swoją 
wiedzę z tego przedmiotu.

mgr Dariusz Nojszewski
Pan Nojszewski jest człowiekiem 
nieco niezorganizowanym, często 
gubi się w planowaniu i sprawdza-
niu  kartkówek i kolokwiów. Jedno-
cześnie jednak bardzo przejrzyście 
tłumaczy, a w połączeniu z zapo-
znaniem się z podręcznikiem wyj-
dziecie z tego przedmiotu z bardzo 
solidnymi podstawami. Jako jeden  
z niewielu wykładowców na począt-
ku semestru Pan Nojszewski przeprowadza teoretyczny opis działa-
nia systemów informacyjnych, tłumaczy teorię relacyjnych baz da-
nych i wyjaśnia wiele pojęć. Jest to więc bardzo dobra opcja dla 
tych, którzy nie tylko chcą nauczyć się praktycznych trików w Acces-
sie i Excelu, ale także chcą dobrze zrozumieć podstawową teorię  
i logikę działania mechanizmów przepływu informacji.
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dr Anna Rokicka-Broniatowska
Pani Doktor jest spokojną i sympa-
tyczną osobą. Zajęcia są dobrze 
prowadzone, doktor Rokicka-Bro-
niatowska zawsze pomaga rozwią-
zać każdy problem czy niejasność. 
Zaliczenie polegało na krótkich 
kartkówkach po każdych zajęciach 
oraz na dwóch większych zalicze-
niach z Excela i Accessa.

mgr Danuta Polak
Pani Polak jest sympatyczną osobą, 
jej zajęcia zawsze są prowadzo-
ne  w miłej atmosferze.  Udostępnia 
prezentację oraz schematy rozwią-
zywania zadań. Kolokwia nie należą 
do najłatwiejszych, ale jest ich dużo, 
więc łatwo jest uzbierać punkty po-
trzebne do zaliczenia przedmiotu.

mgr Andrzej Schab
Pan Schab potrafi dobrze przeka-
zać wiedzę, jak i ciekawie prowa-
dzić zajęcia. Zaliczenie przedmiotu 
nie jest trudne, większość studentów 
otrzymuje dobre oceny. Na zaję-
ciach większy nacisk kładziony jest 
na Accessa niż Excela.
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dr Krystyna Polańska
Zajęcia z doktor Polańską są przez 
studentów uważane za jedne z naj-
lepszych, jeśli chodzi o WDIG. Są 
one ciekawe, co w przypadku tego 
przedmiotu należy do rzadkości. 
Doktor Polańska stara się dokład-
nie wytłumaczyć każde zagadnienie        
i zawsze pomoże, jeśli ktokolwiek ma 
z czymś jakiś problem. Zaliczenie 
składa się z dwóch kolokwiów jed-
nego z Accessa i jednego z Excela. Ocenę można podwyższyć po-
przez zbieranie punktów za aktywność. Większość studentów uwa-
ża, że zaliczenie wymagało od nich dużego nakładu pracy, jednak 
wybrałoby ją ponownie.

mgr Marek Derda
Zajęcia z Panem Derdą są raczej 
nudne i prowadzone w chaotyczny 
sposób. Omawia się na nich dosyć 
szczegółowo Accessa, z którego pod-
czas nauki stacjonarnej należy zrobić 
projekt (nie należy do najprostszych 
zaliczeń). Excel,  podobnie jak Ac-
cess, jest dokładnie omawiany, choć 
testy z niego są również dosyć trudne. 
Można jednak zdobyć kilka dodatko-
wych punktów z aktywności na zajęciach i prac domowych.
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mgr Krystian Maciejca
Pan Maciejca jest bardzo sympa-
tyczny i zawsze uśmiechnięty, a na 
jego zajęciach można się bardzo 
dużo nauczyć. Podczas laborato-
riów przerabiany jest Excel oraz 
Access, prowadzący przedstawia 
również inne przydatne zagadnienia 
np. narzędzia Google. Zaliczenie 
przedmiotu nie sprawia trudności 
studentom, dlatego zajęcia są bar-
dzo polecane.

geografia ekonomiczna

dr Maciej Mróz
Doktor Mróz to bardzo sympatyczny 
i prostudencki wykładowca. Na jego 
zajęcia przychodzi się z przyjemno-
ścią. Porusza wszystkie najistotniej-
sze treści i stara się je przekazać    
w jak najbardziej zrozumiały i cieka-
wy sposób. Pan doktor nie wymaga 
nauki „na blachę”, tylko logicznego 
myślenia i zrozumienia materiału. 
Podczas wykładu często prowadzo-
ne są dyskusje, co umila i przyśpiesza czas trwania zajęć. Doktor 
Mróz bardzo docenia aktywność. Dzięki zgłaszaniu się na zajęciach 
można podnieść sobie ocenę końcową z egzaminu, który jest także 
organizowany w terminie zerowym.
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dr hab. Dorota Niedziółka
Zdania o zajęciach profesor Nie-
dziółki są podzielone. Wykłady nie 
należą od najciekawszych, jednak 
Pani profesor jest uważana przez stu-
dentów za osobę miłą i profesjonal-
ną. Egzamin składa się z trzech pytań 
o zróżnicowanym poziome trudności  
i można go zdać w terminie zerowym. 
Zaliczenie przedmiotu raczej nie bę-
dzie stanowić żadnego problemu.

dr hab. Jacek Brdulak
Zajęcia prowadzone przez Pana 
profesora nie są opisywane jako 
ciekawe przez studentów, jednak 
warto na nie uczęszczać, ponieważ 
frekwencja jest nagradzana. Wykła-
dowca  w swoje wypowiedzi często 
wplata życiowe anegdoty. Co do  
zaliczenia - uznawane jest za łatwe.

dr Marcin Molenda
Pan profesor prowadzi zajęcia            
w bardzo ciekawy i zabawny sposób. 
Często pokazuje własnego autor-
stwa zdjęcia z podróży oraz doda-
je śmieszne anegdoty. Posiada spe-
cyficzny humor, który nie każdemu 
może odpowiadać, jednak większość 
studentów jest bardzo zadowolona  
z wyboru. Przedmiot można zaliczyć 
ustną zerówką lub egzaminowi pod-
czas sesji.
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dr Maciej Gurbała
Pan doktor to pasjonat geografii 
z krwi i kości. Ma to swoją dobrą            
i złą stronę. Plus jest taki, że wykła-
dy są bardzo ciekawe, wypełnione 
różnymi przykładami i anegdotami. 
Na zajęciach można dostać plusy za 
aktywność, które potem pozytywnie 
wpływają na ocenę z egzaminu. Mi-
nusem jest to, że Pan doktor wymaga 
dosyć szerokiego zakresu materiału   
i zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba trochę posiedzieć nad pod-
ręcznikiem. Doktor Gurbała organizuje zerówkę, zarówno pisemną 
jak i ustną.

dr Barbara Trzcińska
Doktor Trzcińska jest uważana za 
prostudencką wykładowczynię i jest 
lubiana przez studentów. Jej zajęcia 
są ciekawe i wzbogacone o różne 
ciekawostki, co sprawia, że chętnie 
się na nie chodzi. Dużym plusem jest 
to, że prezentacje używane na wy-
kładach są potem udostępniane na 
Niezbędniku, co bardzo ułatwia na-
ukę do egzaminu. Przedmiot można 
zaliczyć w terminie zerowym.
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historia gospodarcza

dr hab. Aldona Podolska-Meducka
Profesor Podolska-Meducka pro-
wadzi swój przedmiot z pasją                        
i w bardzo ciekawy sposób. Często 
udostępnia materiały dla zaintere-
sowanych pogłębieniem swojej wie-
dzy. Sama Pani profesor jest osobą 
bardzo sympatyczną i prostudencką. 
Organizuje wiele terminów zerów-
ki na prawach pierwszego terminu. 
Łatwo otrzymać z nich dobrą ocenę, 
ponieważ wykładowczyni często wskazuje, na które zagadnienia 
warto zwrócić uwagę.

dr hab. Andrzej Zawistowski
Konwersatoria są bardzo cieka-
we, a prowadzący ubarwia je licz-
nymi anegdotami. Na zajęciach          
można się dowiedzieć wielu rzeczy 
o historii PRL – Pan Profesor prowa-
dzi przedmiot dodatkowy związa-
ny z tym okresem historii. Egzamin,         
szczególnie dla osób zaintereso-
wanych historią, nie jest trudny. Pan 
Profesor jest bardzo lubiany, po-
nadto został wybrany Inspiracją Roku 2021 w kategorii Studium Li-
cencjackiego.
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dr Anna Jarosz-Nojszewska
Pani doktor jest bardzo sympatyczną 
osobą. Zajęcia nie należą do najbar-
dziej porywających, ale przedmiot 
można łatwo zaliczyć przygotowując 
się do egzaminu ze skryptu. Organi-
zowana jest również zerówka, dzięki 
której przygodę z przedmiotem moż-
na zakończyć już nawet w grudniu.

dr Łukasz Dwilewicz
Zajęcia są bardzo merytoryczne          
i skoncentrowane na uporządkowa-
nym przekazaniu najważniejszych 
informacji. Jednak ich forma, czyli 
ciągły monolog prowadzącego bez 
żadnych dyskusji grupowych, nie każ-
demu przypadną do gustu. Zalicze-
nie jest dość trudne i wymaga bardzo 
dobrej znajomości materiału.

dr Jerzy Łazor
Wykładowca kładzie nacisk na inte-
rakcję ze studentami, a same zajęcia 
uważane są za ciekawe. Pan doktor 
często angażuje studentów w dys-
kusje oraz prace zespołowe, co jest 
oceniane bardzo pozytywnie. Sam 
doktor Łazor to bardzo prostudencki 
wykładowca. Przedmiot można zali-
czyć w terminie zerowym, a egzamin 
składa się z trzech pytań otwartych.
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prof. dr hab. Wojciech Morawski
Zajęcia z profesorem Morawskim są 
bardzo chwalone przez studentów. 
Mimo tego, że zajęcia są nieobo-
wiązkowe, wiele osób ma stuprocen-
tową frekwencję, ponieważ żal im 
było opuszczać tak ciekawe zajęcia. 
Zaliczenie przedmiotu nie jest najła-
twiejsze, ale jeśli się uważało i robiło 
notatki to nie powinno stanowić pro-
blemu.

socjologia

dr Rafał Towalski
Doktor Towalski prowadzi swoje 
zajęcia z ogromną pasją - widać, 
że jest zainteresowany przedmio-
tem i ma na jego temat dużą wie-
dzę. Dzięki temu na konwersatorium 
uczęszcza się z przyjemnością. Dok-
tor jest również bardzo prostudenc-
ki i wyznaje zasadę, że egzamin nie 
jest po to, by złapać ucznia na nie-
wiedzy, lecz by wydobyć z niego to, 
co potrafi. Dodatkowym atutem jest możliwość przygotowania pre-
zentacji lub eseju na wybrany temat, którymi można podnieść ocenę 
końcową.

dr Dorota Konopka
Zajęcia doktor Konopki mają trochę inną formę niż typowe zajęcia 
z socjologii. Są one prowadzone po części przez studentów, którzy 
przygotowują prezentację dotyczącą różnych zagadnień z socjolo-
gii. W ich trakcie jest przeprowadzana dyskusja i różne ćwiczenia. 



56

opinie o wykładowcach

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
Zajęcia są bardzo ciekawe i anga-
żują studentów do dyskusji. Pani pro-
fesor opowiada z prawdziwą pasją, 
dzięki czemu na jej zajęciach nie 
brakuje słuchaczy. Prowadząca jest 
specjalistką w kwestiach islamu i kul-
tury arabskiej, dlatego na konwersa-
toriach często pojawiają się odnie-
sienia do tych tematów.

dr Anna Kozłowska 
Pani Doktor jest bardzo sympatyczną 
oraz energiczną osobą. Podczas za-
jęć stara się zaangażować studen-
tów w dyskusję na tematy dotyczące 
życia codziennego. Styl prowadze-
nia zajęć sprawia, że studenci nigdy 
się nie nudzą. Zaliczenie przedmiotu 
również jest bardzo przyjemne.

Warto się zgłaszać, bo Pani doktor 
bardzo docenia aktywność na zaję-
ciach. Doktor Konopka jest sympa-
tyczna i bardzo prostudencka, a po 
jej zajęciach zaliczenie egzaminu 
nie powinno być problemem.
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dr Jan Czarzasty
Zajęcia są mało angażujące, gdyż 
prowadzone są w formie wykładu. 
Pan doktor posiada ogromną wiedzę 
z zakresu socjologii, ale nie prze-
kazuje jej w szczególnie atrakcyjny 
sposób. Aby zaliczyć przedmiot, trze-
ba napisać esej lub recenzję artyku-
łu/książki oraz podejść do egzaminu 
ustnego, co w porównaniu z wyma-
ganiami innych wykładowców tego 
przedmiotu jest dość pracochłonne. Plusem jest natomiast udostęp-
nianie prezentacji z zajęć. 

filozofia

dr hab. Janusz Sidorek
Jest to zdecydowanie najczęściej 
wybierana opcja z filozofii. Profe-
sor Sidorek zaraża studentów swo-
ją pasją do przedmiotu, zachęca 
do myślenia i przedstawia poglądy 
filozoficzne, jakby były jego własny-
mi, jednakże zachowując przy tym 
obiektywizm. Jest to nietuzinkowy 
wykładowca, posiadający wygląd 
prawdziwego myśliciela. Do egza-
minu trzeba się solidnie przygotować, ponieważ jest on w formie 
ustnej i trwa dość długo, jednak wykładowca pozwala skierować 
rozmowę na tematykę, którą się zna.
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dr Ewa Rosiak-Zięba
Wykładowczyni nie udostępnia pre-
zentacji oraz nie wskazuje konkretnej 
literatury do przedmiotu, dlatego na-
uka do egzaminu opiera się na wy-
uczeniu własnych notatek. Atutem jest 
natomiast udostępnienie listy wyma-
ganych zagadnień. Możliwe są zaję-
cia w języku angielskim, jednak nie są 
one polecane przez studentów.

prof. dr hab. Wojciech Pacho
Profesor Pacho to jedna z legend na-
szej uczelni. Podczas wykładów pro-
fesor często nawiązuje do amerykań-
skiej myśli makroekonomicznej, której 
rozwiązania próbuje zaszczepić na 
polskim gruncie. Ćwiczenia prowa-
dzone są na podstawie słynnych ze-
stawów zadań profesora Pacho, na 
bazie których przeprowadzana jest 
pod koniec semestru dwugodzinna 
praca audytoryjna z ćwiczeń oraz 
osobno egzamin w sesji. Profesor jest koordynatorem całego kie-
runku Ekonomia, dlatego pojawia się u niego wiele osób ambitnych 
i głębiej zainteresowanych przedmiotem.

semestr Ii
makroekonomia i
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dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Doktor Znoykowicz-Wierzbicka pro-
wadzi zajęcia z makroekonomii na 
tak samo wysokim poziomie, jak za-
jęcia z mikroekonomii. Tutaj także 
udostępnia swoje prezentacje, co 
bardzo ułatwia przygotowanie się 
do dwóch kolokwiów oraz egzami-
nu. Aktywność na ćwiczeniach jest 
bardzo doceniana i bardzo pomaga     
w zaliczeniu przedmiotu.

dr hab. Bogusław Czarny 
Wykłady Pana profesora są bardzo 
klarowne i logiczne. Profesor na pew-
no umili zajęcia swoim poczuciem 
humoru. Prezentacje są udostępnia-
ne przed każdym wykładem. Jest to    
raczej opcja dla pracowitych i am-
bitnych studentów.

dr Marcin Wajda
Wykłady Pana doktora są naprawdę 
ciekawe dla studentów, jednak ćwi-
czenia w semestrze online straciły na 
wartości. Kolokwium nie jest bezpo-
średnio związane z tym, co dzieje się 
na ćwiczeniach i wykładach oraz jest 
dość trudne. Warto jednak zazna-
czyć, że osoby, które miały przyjem-
ność mieć zajęcia z doktorem Wajdą 
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dr Małgorzata Dworakowska-Raj 
Wykłady i ćwiczenia z Panią doktor 
odbywają się w przyjemnej atmos-
ferze. Wykłady prowadzone są ja-
sno i klarownie, a po zajęciach stu-
denci mają dostęp do omawianego 
materiału (w semestrze online), któ-
ry umożliwia dobre przygotowanie 
się do egzaminu. Na ćwiczeniach 
rozwiązywane są zadania, za które 
można dostać punkty za aktywność. 
Ich systematyczne rozwiązywanie 
pozwala na solidne przygotowanie się do kolokwiów. Ocenę z ćwi-
czeń można także podnieść przygotowaną prezentacją na koniec 
semestru.

w trybie stacjonarnym, wyrażają się o nich bardzo pozytywnie i za-
chwalają wykładowcę.

dr hab. Marta Kightley
Wykłady są bardzo ciekawe, a Pani 
profesor chętnie odpowiada na 
wszystkie pytania studentów. Po-
dawane informacje prowadząca 
ubarwia przykładami z życia, często 
odwołuje się również do koreańskiej 
gospodarki. Na ćwiczeniach roz-
wiązywane są najczęściej zadania 
rachunkowe. Pani profesor jest oso-
bą bardzo lubianą przez studentów,      
a oprócz pracy na uczelni jest pierw-
szą wiceprezes NBP.
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dr hab. Marcin Krawczyk
Opcja zdecydowanie nie dla stu-
dentów preferujących podejście ilo-
ściowe, za którym Pan profesor nie 
przepada. Dużo teorii i mało licze-
nia. Wykładowca jest wesoły i pro-
studencki. Wykłady i ćwiczenia nie 
należą do najciekawszych i czasem 
bywają chaotyczne, ale podręcz-
nik, który poleca profesor, pomaga 
w usystematyzowaniu wiedzy. Kolo-
kwium, jak i egzamin, uważane są za łatwe.

mikroekonomia ii

dr hab. Jacek Prokop
Pan profesor jest zastępcą rekto-
ra, a zarazem bardzo prostudenc-
kim wykładowcą o dużej wiedzy. 
Prowadzone przez niego wykłady 
nie są najbardziej angażujące, ale 
przy odrobinie samodyscypliny na 
pewno da się z nich dużo wynieść, 
przytaczane są też często różne cie-
kawostki ekonomiczne i historycz-
ne. Większość wykładów prowadzą 
współpracownicy Pana profesora, co pozwala na szersze spojrze-
nie na przedmiot. Prezentacje z zajęć są udostępniane, ale są ra-
czej mało czytelne i trudno się z nich uczyć. Ćwiczeniowcy są zwykle 
bardzo pozytywnie nastawieni do studentów.

prof. dr hab. Elżbieta Czarny
Zdania o zajęciach z Panią profesor są podzielone. Zaletą jest to, 
że ćwiczenia nie są obowiązkowe. Jednak warto na nie chodzić, 
ponieważ jeśli zbierze się na nich wystarczająco dużo punktów za 
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aktywność, można zaliczyć przedmiot 
bez podchodzenia do egzaminu. Za-
jęcia są także czasem prowadzone 
przez doktora hab. Pawła Folfasa, 
którego studenci sobie chwalą.

prof. dr hab. Marek Garbicz
Wykłady Pana profesora są do-
syć ciekawe, urozmaicone liczny-
mi anegdotami. Program wykładów                    
i ćwiczeń różni się – na ćwiczeniach 
kładzie się większy nacisk na ana-
lityczne zagadnienia. Ponadto na 
dwóch lub trzech ćwiczeniach gra się 
w gry ekonomiczne. Pan profesor jest 
osobą bardzo miłą, pełni też funkcję 
koordynatora przedmiotu. Na zali-
czenie ćwiczeń składa się jedno kolokwium oraz referat.

dr hab. Łukasz Woźny
Zajęcia profesora Woźnego są bar-
dzo ciekawe, lecz wymagają ogrom-
nego skupienia oraz sprawności ma-
tematycznej. Przerabiane zestawy 
zadań są trudne, a na ich rozwiąza-
nie trzeba poświęcić nawet kilka dni. 
Na tle innych podstawowych przed-
miotów ekonomicznych poziom zajęć 
jest bardzo wysoki.
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prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
Wykłady Pani profesor nie są uwa-
żane za zbyt ciekawe. Udostępnia 
natomiastwyróżniające się prezen-
tacje. Zaliczenie w semestrze zdal-
nym polegało na napisaniu dwóch 
prac audytoryjnych, z których do 
oceny liczyła się wyższa nota. W se-
mestrze stacjonarnym dwa razy na 
wykładach pojawiało się kolokwium, 
którego zaliczenie skutkowało zwol-
nieniem z egzaminu. Pani profesor jest bardzo prostudencka i po 
zobaczeniu średnich wyników jest skłonna obniżyć próg zdawalno-
ści.

finanse

prof. dr hab. Krzysztof Marecki
Profesor Marecki jest sympatycz-
nym i bardzo prostudenckim wykła-
dowcą. Jego wykłady składają się 
z dwóch części: z przeglądu prasy, 
który pokazuje zagadnienia z finan-
sów w prawdziwym życiu, oraz z czę-
ści teoretycznej. Jest to dobra opcja 
dla osób, które nie lubią się przemę-
czać.
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dr Dobiesław Tymoczko
Wielu studentów uznaje wykłady 
Pana doktora za bardzo ciekawe 
(mimo zajęć o ósmej na auli pojawia 
się zazwyczaj większość studentów). 
Sam doktor twierdzi, że nie lubi pro-
wadzić wykładów zgodnie z pod-
ręcznikiem, więc omawiany materiał 
jest naprawdę interesujący.

prof. dr hab. Agnieszka Alińska
Profesor Alińska jest przemiłą i pro-
studenką wykładowczynią. Jej wy-
kłady są bardzo ciekawe i słucha się 
ich z przyjemnością. Wszystkie pre-
zentacje i karty pracy są udostęp-
niane studentom. Organizowany jest 
egzamin zerowy na prawach zerów-
ki.

dr Katarzyna Sum
Wykłady Pani doktor nie są uznawa-
ne za najciekawsze. Atutem jest na-
tomiast udostępnianie prezentacji 
na Niezbędnik. Możliwe jest przy-
stąpienie do zerówki z pytaniami            
TAK/NIE, których materiał obejmu-
je tylko zagadnienia z prezentacji, 
więc stosunkowo łatwo  jest zdać.
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prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
Profesor Ostaszewski posiada  ogrom-
ną charyzmę, jednak jego usposobie-
nie może nie przypaść wszystkim do 
gustu. Bardzo dużo opowiada o so-
bie, wchodzi w interakcje ze studen-
tami, których na każdym kroku za-
chęca do samodzielnego myślenia. 
Jego wykłady prowadzone są wraz   
z zespołem z Instytutu Finansów.

dr hab. Wioletta Baran
Zajęcia są prowadzone w bardzo 
przyjemnej atmosferze. Pani pro-
fesor dokładnie tłumaczy wszystkie 
zagadnienia i zawsze upewnia się, 
że każdy wszystko zrozumiał. Prezen-
tacje używane na wykładzie są póź-
niej udostępniane na Niezbędniku, 
co bardzo ułatwia przygotowywanie 
się do egzaminu. Ćwiczenia są pro-
wadzone przez mgr Zuzannę Świerc, 
której zajęcia skupiają się na praktycznej części przedmiotu. Warto 
chodzić na wykłady, żeby posiadać teoretyczne podstawy i bez-
problemowo rozwiązywać zadania. Ćwiczenia są zaliczane jednym 
kolokwium, które odbywa się pod koniec semestru.

rachunkowość

dr Edyta Łazarowicz
Zajęcia Pani doktor cieszą się ogromną popularnością wśród stu-
dentów, ponieważ jest ona bardzo sympatyczną i prostudencką pro-
wadzącą. Na wykładach przedstawiana jest niezbędna teoria oraz 
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prof. dr hab. Anna Karmańska
Pani profesor jest osobą bardzo miłą 
i prostudencką. Ma bardzo duże do-
świadczenie w rachunkowości, dla-
tego na wykładach przedstawiane 
są ciekawe i nietypowe przykłady. 
Zajęcia oraz program są ułożone 
pod pytania z egzaminu, dlatego za-
liczenie nie jest problemem.

dr Rafał Grabowski
Wykłady Pana doktora są prowa-
dzone w miłej atmosferze. Doktor 
Grabowski upewnia się, że każdy 
rozumie dany temat i zachęca do 
zadawania pytań, jeśli ktoś ma ja-
kiekolwiek wątpliwości. Materiały 
są zawsze udostępniane przed za-
jęciami. Ćwiczenia są wymagające, 
ale przy odrobinie koncentracji dają 
bardzo dużo wiedzy. Zaliczane są 
kartkówką i dwoma kolokwiami.

przykładowe zadania. Prowadząca 
chętnie odpowiada na wszystkie py-
tania studentów, jeśli mają oni jakieś 
problemy ze zrozumieniem zagad-
nień. Z ćwiczeń przeprowadzane 
jest proste kolokwium.
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dr Małgorzata Paszula
Doktor Paszula jest zdecydowanie 
wymagającą wykładowczynią, ale 
dobrze tłumaczy materiał. Zaliczenie 
składa się z trzech kolokwiów oraz 
standaryzowanego egzaminu w se-
sji. Nie udostępnia prezentacji, ale 
jest bardzo otwarta na wyjaśnienie 
wszystkich wątpliwości na konsulta-
cjach. Na ćwiczeniach sama wybiera 
osoby do rozwiązywania zadań, więc 
trzeba być czujnym.

dr Hanna Bystrzycka
Pani doktor prowadzi wykłady oraz 
ćwiczenia w bardzo systematyczny 
i uporządkowany sposób, co zde-
cydowanie ułatwia naukę.  Chętnie 
odpowiada też na wszystkie pytania 
i jest pozytywnie nastawiona do stu-
dentów. Zarówno prezentacje, jak 
i dokładne rozwiązania niektórych 
zadań, są udostępniane na przed-

dr Małgorzata Krysik
Pani doktor jest polecana przez stu-
dentów. Jest uważana za bardzo 
prostudencką i sympatyczną wykła-
dowczynię. Jej zajęcia nie są najcie-
kawsze, ale każde zagadnienie jest 
wytłumaczone dokładnie i w bardzo 
zrozumiały sposób. Prezentacje i za-
dania z zajęć są udostępniane na 
Niezbędniku. Zaliczenie przedmiotu 
nie powinno stanowić problemu.
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miotowym Niezbędniku. Zaliczenie w semestrze online polegało na 
napisaniu 3 kolokwiów oraz egzaminu. Z obu części należało uzy-
skać minimum 50%.

statystyka
dr hab. Ilona Błaszczak-Przybycińska
Wykłady Pani profesor nie należą do 
najbardziej przystępnych. Skupiają 
się one na stricte teoretycznej części 
przedmiotu. Ćwiczenia są zalicza-
ne na podstawie dwóch kolokwiów            
i aktywności. Ćwiczenia także pro-
wadzi mgr Wojciech Łątkowski, któ-
rego zajęcia polegają głównie na 
rozwiązywaniu zadań. Może nie jest 
to najłatwiejsza opcja, jednak zaję-
cia profesor Błaszczak-Przybycińskiej dobrze przygotują do stan-
daryzowanego egzaminu.

dr Katarzyna Kocot-Górecka
Pani doktor prowadzi zajęcia w spo-
sób spokojny i uporządkowany. Bar-
dzo dobrze tłumaczy, a dodatkowym 
plusem jest udostępnianie sposobów 
rozwiązywania przykładowych za-
dań. Dzięki temu można jeszcze raz 
na spokojnie powtórzyć sobie prze-
rabiany materiał i usystematyzować 
swoją wiedzę. Choć materiał jest 
wymagający, kolokwia są całkiem 
przyjemne, a ocenianie prostudenckie.
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dr Maria Wieczorek
Pani doktor prowadzi zajęcia w bardzo uporządkowany sposób. 
Pokazuje na nich zadania ze swojego zbioru, po których przerobie-
niu i systematycznej pracy na zajęciach nie ma większego problemu 
z zaliczeniem. Prowadząca bardzo się stara, żeby wszystko było ja-
sne i chętnie rozwiewa wszelkie wątpliwości studentów. Kolokwia są 
oceniane bardzo prostudencko - drobne błędy rachunkowe nie skre-
ślają od razu całego rozwiązania. Nie jest to najmniej pracochłonna 

dr Małgorzata Podogrodzka
Wykłady są często odwoływane           
z niejasnych powodów, jest to więc 
zdecydowanie opcja dla leniwych. 
Atmosfera na zajęciach jest dosyć 
beztroska, wykładowczyni bardziej 
zależy na ogólnym zainteresowaniu 
studentów przedmiotem, niż na prze-
kazaniu szczegółowej wiedzy. Na 
ćwiczeniach u doktor Podogrodzkiej 
przeprowadzane są dwa kolokwia, 
które nie są łatwe. Inni ćwiczeniowcy 
mają jednak u niej bardzo dużą swobodę - bardzo dobrze tłumaczy 
doktor Tymicki, który uzupełnia braki z wykładów własnymi materia-
łami.

dr hab. Dorota Raczkiewicz
Zajęcia są raczej mało angażują-
ce. Pani profesor jest prostudencka, 
jednak często sposób w jaki przeka-
zuje wiedzę jest chaotyczny i mało 
uporządkowany. Wszystkie materiały        
z ćwiczeń oraz wykładów są udo-
stępniane. Jest to na pewno opcja 
mało wymagająca.
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dr Marta Marszałek
Zajęcia z doktor Marszałek należą 
do jednych z najbardziej polecanych 
przez studentów. Pani doktor jest 
prostudencka i bardzo sympatyczna. 
Umie wszystko dokładnie wytłuma-
czyć, co jest bardzo ważne, jeśli cho-
dzi o statystykę. Kolokwia i kartkówki 
są dosyć wymagające, ale nauka na 
bieżąco ułatwia potem zdanie stan-
daryzowanego egzaminu, który po 
zajęciach z doktor Marszałek nie stanowi żadnego problemu.

dr Stanisław Kluza
Wykłady są prowadzone dość do-
kładnie i dogłębnie, ale ilość wynie-
sionej wiedzy statystycznej w najwięk-
szej mierze zależy od ćwiczeniowca, 
którym nie zawsze jest doktor Kluza. 
Ćwiczenia także prowadzi dr Rado-
sław Antczak, którego zajęcia odby-
wają się w miłej atmosferze.

droga zaliczenia tego przedmiotu, 
jednak pozwala na pełne zrozumie-
nie materiałui zbudowanie solidnych 
podstaw pod ekonometrię, która jest 
przedmiotem obowiązkowym na FiR 
i MIESI.
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dr Anita Abramowska-Kmon
Wykłady są przyjemne i zrozumiałe,   
a ćwiczenia prowadzone bardzo 
dobrze, choć czasami zbyt szybko. 
Pani doktor jest jednak świadoma 
tego szybkiego tempa, dlatego za-
wsze można przerwać i dopytać. 
Prowadząca udostępnia bardzo 
dużo materiałów, a po jej zajęciach 
jest się bardzo dobrze przygotowa-
nym do egzaminu oraz przedmiotów 
kierunkowych z MIESI.

dr hab. Adam Szulc
Pan profesor na pewno może wyka-
zać się ogromną wiedzą z dziedzi-
ny statystyki, natomiast prowadzone 
przez niego zajęcia nie są szcze-
gólnie angażujące dla studentów.       
Prace domowe i kolokwia składają 
się z mało szablonowych zadań, wy-
magane jest raczej logiczne myśle-
nie i intuicja statystyczna. Atutem jest 
udostępnianie obszernych materia-
łów z zajęć.
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Tradycyjne zajęcia
Najbardziej typowym sposobem zaliczenia WF-u jest udział 
w cotygodniowych półtoragodzinnych zajęciach. W każ-
dym semestrze można wybrać jedną spośród aż 20 różnych 
dyscyplin, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie :)  
(na drugim semestrze można wybrać inną dyscyplinę niż na 
pierwszym). 

AZS
Bardziej zapaleni fani sportu mogą zaliczyć WF poprzez 
uczęszczanie na treningi jednej z sekcji Akademickiego 
Związku Sportowego. Jest to również świetna okazja do 
doskonalenia swoich umiejętności, poznania osób o po-
dobnych zainteresowaniach oraz uczestnictwa w różnych 
zawodach.

Obozy sportowe
Latem i zimą uczelnia organizuje obozy sportowe, np. nar-
ciarskie czy żeglarskie. Pojechanie na taki obóz zwalnia     
z obowiązku uczestniczenia w tradycyjnych zajęciach, jed-
nak są one dodatkowo płatne. 

Chór, Zespół Pieśni i Tańca
Ciekawą alternatywą zaliczenia WF-u dla studentów nie-
przepadających za sportem jest uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych przez Chór oraz Zespół Pieśni i Tańca 
SGH. 

Studiowanie w Wielkiej Różowej to nie tylko nauka i projek-
ty. Nasza uczelnia dba również o dobrą kondycję i sprawność 
ruchową swoich studentów. Z tego powodu każdy pierwszo-
roczniak zobowiązany jest do zaliczenia zajęć z wychowania 
fizycznego. Można to zrobić na kilka sposobów:
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aerobik
Bardzo ciekawa i jedna z najprzyjemniejszych opcji WF-u na SGH. 
Prowadzona przez prostudenckich trenerów, tworzących sympa-
tyczną atmosferę. W zależności od prowadzącego na zajęciach 
wykonuje się różne ćwiczenia przy użyciu sprzętu takiego jak piłki 
czy stepy. Dzięki tym zajęciom poprawi się Wasza gibkość oraz kon-
dycja, a także na chwilę oderwiecie się od wszystkich problemów. 
Zaliczenie uważane jest za łatwe, a polega na wykonaniu kilku ćwi-
czeń.

bokS
Jeśli chcecie czuć wielką satysfakcję po każdych zajęciach 
oraz duże zmęczenie to boks jest świetnym wyborem. Za-
jęcia prowadzi dr Roman Dębicki, wieloletni trener 
Andrzeja Gołoty. Obok ogromnego doświadczenia, 
trener dzięki swojemu wigorowi, potrafi zarazić pasją 
każdego studenta. Treningi cieszą się niesamowitą popular-
nością, a co ważniejsze, większość studentów nie żałuje podjętego 
wyboru. Na zajęciach dowiecie się jak poprawnie wyprowadzać 
ciosy czy skakać na skakance. Na pewno poprawi się Wasza kondy-
cja, a mięśnie będą lepiej rozbudowane. Zaliczenie, mimo że uwa-
żane za stosunkowo trudne, w żadnym stopniu nie odstrasza studen-
tów - miejsca na te zajęcia kończą się w ciągu kilku minut!

caLLaneticS
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się zbiór ćwiczeń psychofizycznych 
dbających nie tylko o dobrą sylwetkę, ale także o sferę mentalną. 
Jednym z najprzyjemniejszych elementów Callanetics jest niewąt-
pliwie akompaniament muzyczny, przy którym wykonywane są ćwi-
czenia. Zaliczenie polega na pokazaniu kilku ćwiczeń na wybraną 
partię mięśni.
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koSZykówka
Zajęcia z koszykówki w SGH to przede wszystkim świetna zabawa 

i solidny wycisk. Prowadzone są przez braci Zasuwik 
(Marka i Artura). Trenerzy kładą nacisk na naukę nowych 
zagrań, takich jak np. „pick&roll”. Oczywiście zawsze na 
koniec zajęć rozgrywane są mecze, którym towarzyszą 

niezwykłe emocje, ale i również świetną zabawę. 
Nie musicie się obawiać o stopień zaawansowania, 

ponieważ jest on dostosowany do grupy. Zaliczenie 
dla większości studentów jest proste, ponieważ po-
lega na wykonaniu kilku dwutaktów i rzutów, któ-

rych nauczycie się już po kilku zajęciach.

kuLturyStyka
Posiadacie już swój plan treningowy i chcecie dalej go realizować? 
A może dopiero zaczynacie swoją przygodę z kulturystyką i chcie-
libyście, żeby  ktoś pomógł Wam w stawianiu pierwszych kroków? 
Jeśli tak, to te zajęcia są  dla Was idealnym wyborem! Trenerzy 
chętnie udzielą potrzebnych wskazówek oraz zadbają o poprawną 
technikę wykonywanych ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu jest proste 
i wymaga tylko Waszego zaangażowania. Nagrodą na pewno bę-
dzie świetna forma na lato.

piLateS
Połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Są to zde-
cydowanie spokojne zajęcia, prowadzone przy muzyce, które                    
wzmocnią oraz uelastycznią mięśnie Waszych ciał. Możecie być 
spokojni o Waszą sylwetkę oraz siłę mięśni, które wbrew pozorom 
bardzo dobrze się wykształcą. Po kilku treningach zaliczenie nie 
sprawi Wam żadnego problemu, ponieważ polega na wykonaniu 
kilku wybranych ćwiczeń.
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pływanie
Jeśli chciałbyś podszlifować swoją technikę pływania to jest to WF 
idealny dla Ciebie. Na pierwszych zajęciach trenerzy przydzielają 
studentów do grup według stopnia zaawansowania, przez co każdy 
znajdzie swoje miejsce. Doświadczeni pływacy mogą liczyć na indy-
widualne podejście i warunki do doskonalenia swoich umiejętności. 
Prowadzący szczególnie kładą nacisk na poprawę jakości wyko-
nywanych ruchów oraz naukę niezbędnych technik pływania. Za-
liczenie polega na przepłynięciu kilku długości basenu określonym 
stylem.

piłka nożna
Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć musicie wykazać się dobrym    
refleksem w Wirtualnym Dziekanacie, ponieważ piłka nożna to je-
den z najbardziej popularnych sportów na naszej uczelni. Jeśli uda 
Wam się wygrać ten pierwszy pojedynek, wraz 
z innymi szczęśliwcami będziecie mogli szlifo-
wać Wasze umiejętności i rozgrywać pasjo-
nujące mecze na Warszawiance. Rozgryw-
ki na pewno stoją na dobrym poziomie, 
gdyż każdy uczestnik walczy do samego 
końca. Zaliczenie wymaga podstawowych 
umiejętności piłkarskich i nie sprawia problemu 
dla studentów.

Siatkówka
Sposób prowadzenia zajęć zależy od trenera. U mgr. Andrze-
ja Listopada pierwszy semestr poświęcony jest na trening techniki                     
i taktyki, aby w drugim grać mecze na wysokim poziomie. U innych 
prowadzących nauka połączona jest z rozgrywaniem meczów. Zali-
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czenie polega na wykonywaniu łatwych ćwiczeń trenowanych pod-
czas semestru.

teniS
Są to jedyne zajęcia sportowe, na których musicie posiadać wła-
sny sprzęt, jednak dla chcącego nic trudnego. Wybierając ten WF        
musicie również uwzględnić czas potrzebny na dojazd, ponieważ 
korty znajdują się przy metrze Stokłosy. Treningi mają charak-
ter zindywidualizowany ze względu na mało licz-
ne grupy. Prowadzone są przez panią mgr. Edytę 
Wołoszyn, która przykłada dużą uwagę do tech-
niki oraz jest niezwykle cierpliwą i pomocną osobą. 
Zaliczenie odbywa się poprzez aktywność na zaję-
ciach i obecność.

taniec towarZySki
Zajęcia odbywają się w parach, jeśli jednak nie masz osoby towa-
rzyszącej, nie musisz się obawiać! Na ten rodzaj WF-u zapisuje się 
bardzo duża liczba 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 kla-
sycznych, takich jak walc angielski, walc wiedeński, quickstep, czy 
fokstrot. Natomiast na drugim poznasz tańce latynoamerykańskie: 
samba, rumba, cha-cha oraz jive. Poziom zajęć jest odpowiedni dla 
początkujących, a zaliczenie polega na prezentacji jednego z wy-
uczonych wcześniej tańców lub poprzez aktywność i obecność na 
zajęciach.

treninG funkcjonaLny
Głównym celem zajęć jest poprawne wykonywanie ćwiczeń wyko-
rzystujących masę własnego ciała. Po standardowej rozgrzewce 
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prowadzonej przez studentów trener rozstawia stacje, na których 
wykonywane są ćwiczenia. Obwód ćwiczeń powtarzany jest 3-4 
razy. Jeśli zależy Ci na wzmocnieniu różnych partii mięśni ciała, to 
jest to świetny wybór.

Zajęcia onLine
W przypadku zajęć online do wyboru jest: trening funkcjonalny,        
rehabilitacja, pilates i aerobik.
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lekkoatletyka
narciarstwo
karate
nordic walking
snowboard
spływy kajakowe
wycieczki rowerowe
żeglarstwo
piłka ręczna
rehabilitacja
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biegi przełajowe
boks

futsal
karatedo

koszykówka
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Działy uczelniane
dZiekanat Studium LicencjackieGo (dSL)

Miejsce na uczelni, które odwiedzi każdy student? Zdecydowanie 
Dziekanat Studium Licencjackiego! To tu załatwisz wszystkie for-
malne sprawy związane z uczelnią i tokiem studiów. Chcesz zło-
żyć podanie o zmianę wykładowcy? Potrzebujesz zaświadczenia 
o statusie studenta? A może masz niepodbitą legitymację? Teraz 
już wiesz, gdzie się udać! DSL mieści się po lewej stronie od wej-
ścia głównego w budynku G. Warto pamiętać, że go-
dziny otwarcia dziekanatu różnią się w zależności od 
dnia tygodnia oraz trybu studiów, dlatego dobrze jest 
sprawdzić tę informację przed planowaną wizytą. 

Do Dziekanatu Studium Licencjackiego możesz również zgłaszać 
wszelkie błędy i problemy związane z Wirtualnym Dziekanatem. 
Może się zdarzyć, że omyłkowo nie zostaniesz dopisany do przed-
miotu obowiązkowego, dlatego warto sprawdzić, czy plan zajęć 
zgadza się z Twoimi wyborami. Każdy student ma przypisanego 
asystenta toku, do którego trzeba będzie kierować wszystkie po-
dania. Legitymację studencką należy „podbijać” co pół roku – okres 
ważności za I semestr kończy się 31 marca. W roku 2020/2021 
większość „pierwszaków” nie otrzymała legitymacji w wersji fi-
zycznej z powodu nauki zdalnej i powszechnie używane były elek-
troniczne mLegitymacje. Należy się zatem spodziewać, że po po-
wrocie nauki stacjonarnej w Dziekanacie wielu studentów będzie 
chętnych do wyrobienia i odebrania zaległych plastikowych wersji.

Polecamy również załatwiać ważne sprawy z wy-
przedzeniem, ponieważ kolejki do dziekanatu na 
początku semestru mogą przyprawiać o ból głowy.
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dZiał obSłuGi Studentów (doS)

Głównym zadaniem tego organu jest obsługa administracyjno-tech-
niczna Samorządu Studentów SGH, prowadzenie punktu informacyj-
nego dla studentów oraz planowanie kosztów i przygotowywanie 
stypendiów dla studentów. DOS zajmuje się również rozliczaniem 
projektów realizowanych przez organizacje studenckie oraz utrzy-
maniem i obsługą domów studenta. W ramach akcji „Mieszkanie dla 
studenta” możesz uzyskać pomoc w poszukiwaniu przytulnego miesz-
kania albo pokoju. Dział Obsługi Studentów znajdziesz w budynku 
głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na antresoli na-
przeciwko biura Samorządu Studentów.

punkt medycZny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie troszczy się rów-
nież o Twoje zdrowie, dlatego na terenie uczelni znajduje 
się Punkt Medyczny, gdzie możesz skorzystać z bezpłatnej 

opieki pielęgniarskiej (od poniedziałku do niedzieli) oraz porady le-
karskiej. 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 sko-
rzystania ze wszystkich świadczeń, w tym skierowania do lekarza, 
specjalisty czy skierowania do hospitalizacji. Punkt medyczny znaj-
duje się na parterze przy wejściu głównym budynku G, obok ochrony.

Przy Dziekanacie Studium Licencjackiego od pewnego cza-
su znajdziesz biletomaty, które wzorem polskich urzędów 
pozwolą na poznanie czasu oczekiwania na swoją kolej. 
Więcej przydatnych informacji o DSL znajdziesz w porta-
lu studenta w zakładce Dziekanat Studium Licencjackiego.
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Wirtualny Dziekanat to na naszej uczelni główna platforma służąca 
do zarządzania studiami. To właśnie tutaj zapisujemy się na przed-
mioty w ramach deklaracji semestralnych, możemy podglądać 
swój aktualny plan zajęć czy też składać elektroniczne podania do 
Dziekanatu. W Wirtualnym Dziekanacie przechowywane są wszyst-
kie informacje związane z naszym tokiem studiów, stanem bieżące-
go semestru i historią wyboru przedmiotów.

Najważniejszą funkcją WD jest obowiązkowa semestralna dekla-
racja wyboru przedmiotów i wykładowców, która podzielona jest 
na trzy etapy. Pierwszy, najważniejszy etap zapisów na I semestr 
rozpocznie się 2 września. To ważna decyzja, dlatego warto przed 
tym terminem poszukać informacji na temat wykładowców – znaj-
dziecie je między innymi w naszym Informatorze, ale także na wie-
lu forach dyskusyjnych. Przede wszystkiem trzeba jednak przejrzeć 
plan studiów, do którego wygodny dostęp jest właśnie w WD. Po-
lecamy także śledzić stronę uczelni z ważnymi informacjami dla 
studentów. W II etapie deklaracji semestralnej występuje zawsze 
tzw. usuwanie kolizji – jeżeli np. dwa przedmioty wybrane w I eta-
pie deklaracji będą kolidowały terminowo, to należy dowolny z nich 
usunąć i wtedy można (ale nie trzeba) go zastąpić, wybierając na 
jego miejsce inną grupę lub innego wykładowcę. Ostatni etap de-
klaracji to już wolny wybór z całej puli wszystkich przedmiotów 
oferowanych na uczelni, w miarę dostępnych miejsc.

Zapisy na semestr letni odbywają się na naszej uczelni dość 
wcześnie, bo pierwszy etap ma miejsce już w listopadzie. Ko-
lejne etapy są w styczniu i lutym. Analogicznie na semestr 

zimowy: I etap jest zazwyczaj w maju, a II i III etap w lipcu i we 
wrześniu. O ustalonej godzinie otwarcia deklaracji uruchamiana 

wirtuaLny dZiekanat
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jest odpowiednio zakładka „Preferencje – I etap” lub zakładka „De-
klaracja semestralna – II i III etap”. Po kliknięciu w nią, należy wy-
brać polecenie „Wpisywanie nowych przedmiotów do koszyka na 
podstawie harmonogramu zajęć” i w wyszukiwarce wpisać nazwę 
szukanego przedmiotu lub jego sygnaturę. Po wybraniu pojawi się 
komunikat informujący o dodaniu przedmiotu do koszyka, który bę-
dzie można podejrzeć w dowolnym momencie. Po wybraniu wszyst-
kich przedmiotów na dany semestr należy zatwierdzić swoją dekla-
rację – inaczej nie zostanie ona zapisana w systemie.

Każdy wykładowca ma ograniczoną liczbę miejsc – zazwyczaj na 
wykład jest to ok. 100, a na ćwiczenia ok. 25-30, choć czasami te 
liczby mogą się różnić. Przy deklaracji na I oraz II semestr liczy się 
punktacja z rekrutacji. Później tym kryterium jest zazwyczaj miejsce 
w rankingu studiów wyznaczane na podstawie średniej ocen z po-
przedniego semestru.
  

Bardzo wygodną opcją jest podejrzenie swojego pla-
nu zajęć, który w WD prezentuje się znacznie ładniej niż  
w USOS. Podane są w nim także numery sal wraz z ozna-

czeniami budynków, co jest szczególnie przydatne na przerwach, 
kiedy trzeba szybko znaleźć, gdzie odbywają się ćwiczenia. Także 
w WD w zakładce „Opłaty” można sprawdzić numer konta, na jaki 
należy przelać opłatę za wydanie legitymacji, oraz sprawdzić sta-
tus przelewów.
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Uniwersytecki System Obsługi Studiów to system informatyczny 
funkcjonujący na większości polskich uczelni. Login jest dokładnie 
taki sam jak do WD, czyli po prostu Wasze inicjały wraz z numerem 
indeksu. Również hasło do WD i USOS jest takie samo.

Jedną z najważniejszych możliwo-
ści oferowanych przez USOS jest 
wyszukanie w katalogu dowolne-
go przedmiotu i znalezienie jego 
sylabusu. Sylabus to po prostu do-
kładniejszy opis tego, co powinno 
się pojawić na danym przedmio-
cie, wraz z wykazem zalecanej li-

teratury. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż znajomość wymagań 
na danym przedmiocie jeszcze przed zapisaniem się na niego po-
zwala lepiej rozplanować plan nauki na kolejne semestry. Łatwiej 
także uniknąć zapisania się na przedmiot, który okaże się niecie-
kawy lub za trudny jak na nasz obecny stan wiedzy.

W zakładce „Mój USOSweb” można w menu po lewej stronie zna-
leźć swój plan zajęć. Zawiera on te same informacje, co plan zajęć 
w WD, jednak w trakcie semestru pojawiają się w nim także daty 
egzaminów w sesji. Można je znaleźć przewijając wyświetlany ty-
dzień do terminu sesji. W przypadku widniejącej w planie kolizji 
terminów egzaminów należy skontaktować się z dziekanatem lub 
wykładowcą. W sekcji „Grupy zajęciowe” można z kolei zobaczyć 
sylabusy swoich przedmiotów oraz wykaz wszystkich wykładowców, 
którzy je prowadzą. Nie przejmujcie się wyświetlaną informacją       
o niepodpiętych przedmiotach do programu studiów. Podpinaniem 
zajmuje się dziekanat, zazwyczaj pod koniec semestru.

uSoS
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Najwięcej ważnych opcji zawiera zakładka „Dla Studentów”. 
Można tu zamówić ważną pół roku mLegitymację, złożyć podania     
i sprawdzić rozpatrzone wnioski, czy też podejrzeć rankingi średniej 
do deklaracji semestralnych i do stypendium rektora. To też właśnie 
tutaj, w sekcji „Oceny”, wykładowcy wpiszą pod koniec sesji Wasze 
oceny z egzaminów.

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

Chmura dla studenta umożliwia bezpłatny dostęp do najnowszej 
wersji pakietu Microsoft Office z możliwością instalacji na kil-
ku urządzeniach. Nowoczesny wygląd i sprawne działanie poczty 
elektronicznej oraz programów, takich jak Word, Excel, PowerPoint 
czy OneNote pozwala na przechowywanie i udostępnianie plików 
w chmurze z równoległą synchronizacją na komputerze. Hasło jest 
takie samo do wszystkich systemów SGH.

cHmura SGH

bibLioteka
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Na parterze możesz wypożyczyć książki z Wypożyczalni. Jednora-
zowo możesz wziąć ze sobą pięć tytułów, a na zwrot masz 60 dni. 
Nie radzimy przekraczać tego terminu – kara za to wynosi 1zł dzien-
nie. Wypożyczenia można jednak dwukrotnie przedłużyć na kolejne 
dwa miesiące. Przedłużenia, podobnie jak wyszukiwanie sygnatur 
książek niezbędnych do podania przy wypożyczaniu, dokonu-
je się przez Internet na stronie Biblioteki SGH. Książki dostępne  
w wypożyczalni oznaczone są literką W. Szczegóły korzystania  
z tego systemu na pewno poznasz podczas szkolenia biblioteczne-
go na platformie e-sgh.pl, które wraz z innymi szkoleniami będziesz 
mieć obowiązek zrealizować najpewniej do okolic połowy listopa-
da.

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. Od razu 
po wejściu należy podejść do recepcji, by dostać tzw. „nume-
rek” oznaczający przydzielone miejsce. Przy każdym miejscu jest 
kontakt, można więc przynieść ze sobą laptopa. W czasie nauki 
zdalnej bardzo wiele osób uczęszczało w ten sposób na wykłady, 
oczywiście w słuchawkach. Tuż obok głównej sali znajdziesz prze-
strzeń coworkingową. Warto tam zaglądać – to świetne miejsce, 
żeby razem ze znajomymi przygotować się do egzaminu, prze-
pytać się z wiedzy, popracować nad projektem organizacji stu-
denckiej albo po prostu dać umysłowi odpocząć od wytężonej 
pracy.
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Stypendia
Studenci SGH mogą ubiegać się o przyznanie sty-
pendium poprzez złożenie odpowiedniego wniosku 
wygenerowanego w serwisie USOSweb. Po przyjęciu 
wniosku, dokumenty należy dostarczyć osobiście lub 
poprzez wysłanie ich pocztą (za zwrotnym potwier-

dzeniem odbioru) na wskazany adres Uczelni. W związku z obec-
ną sytuacją, możliwe jest składanie oryginałów dokumentów lub 
ich kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem,  
z koniecznością okazania oryginałów po zakończeniu pandemii.  
W przypadku odrzucenia wniosku, istnieje możliwość odwołania się 
od decyzji Komisji Stypendialnej i ponownego rozpatrzenia.

Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji materialnej. Głównym 
kryterium przyznania tego świadczenia jest wiel-
kość miesięcznego dochodu na osobę w gospo-
darstwie domowym. Kwota ta musi być mniejsza od 
wcześniej ustalonego progu. Konieczne jest również dołączenie za-
świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej 
i majątkowej rodziny studenta, jeżeli dochód na osobę nie prze-
kracza 351 zł. O rozszerzone stypendium socjalne można starać się  
w przypadku sieroctwa, półsieroctwa, niepełnosprawności co naj-
mniej dwóch członków gospodarstwa domowego lub gdy wniosko-
dawca mieszka w Domu Studenckim. 

Stypendium SocjaLne 
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 Jest to świadczenie pomocy materialnej za wyróż-
niające wyniki w nauce, publikacje naukowe czy 
osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie kra-
jowym, uzyskane w poprzednim roku akademickim. 

Podstawą do przyznania stypendium Rektora studentowi pierwsze-
go roku jest posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stop-
nia centralnego. To stypendium może otrzymać tylko 10% najlep-
szych studentów każdego kierunku.

Stypendium rektora 

StypendIum dLa oSób 
nIepełnoSprawnycH
To świadczenie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, 
które dokonały rejestracji w Dziale Spraw Osób z Niepełnospraw-
nościami. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek o stypendium 
specjalne oraz dołączyć do niego orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności. Co semestr Komisja ustala odpowiednie stawki, w za-
leżności od tego czy stopień niepełnosprawności jest lekki, umiarko-
wany, czy znaczny.

ZapomoGa 
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, 
przyznawanej na wniosek studenta, który przejściowo 
znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Można się o nią 
ubiegać, jeśli od daty wystąpienia okoliczności, stano-

wiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 mie-
sięcy.

500Zł 750Zł250Zł
STOPIEŃ  

LEKKI
STOPIEŃ  

UMIARKOWANY
STOPIEŃ  

ZNACZNY
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wymiany
Wymiana studencka za granicę ma korzystny wpływ na zdobywa-
nie cennego doświadczenia, nawiązywanie przyjaźni międzynaro-
dowych, naukę języka obcego i nie tylko. SGH prowadzi szeroką 
współpracę z wieloma uczelniami na całym świecie - nic dziwnego, 
że programy międzynarodowe cieszą się na naszej uczelni ogromną 
popularnością. Najpopularniejsze programy umożliwiające studio-
wanie w innym kraju, oferowane przez Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie, to między innymi: Erasmus+, umowy bilateralne oraz 
Program Podwójnego Dyplomu.

eraSmuS +
To najpopularniejszy program wymiany studenckiej, w ramach któ-
rego można wyjechać w celu zrealizowania części studiów na za-
granicznej uczelni bądź odbycia praktyk w przedsiębiorstwie, które 
bierze udział w programie. Wśród możliwych miejsc, do których mo-
żesz się udać należą zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, 
jak również państwa członkowskie takie jak: Islandia, Norwegia, 
Lichtenstein czy Turcja. Warunkiem odbywania Erasmusa w trakcie 
semestru jest podpisanie porozumienia międzyuczelnianego. Stu-
denci mają okazję wyjechać na uczelnię partnerską na okres od     
3 miesięcy (gdy rok akademicki danej uczelni ma tryb trymestralny) 
do aż 12 miesięcy. W przypadku wyjazdu na praktyki minimalny czas 
pobytu wynosi 2 miesiące i może trwać również do 12 miesięcy. 
Do programu może przystąpić każdy student po spełnieniu wa-
runków kwalifikacyjnych. W przypadku studentów pierwszego roku 
możliwa jest aplikacja na przyszły rok, ponieważ należy odpowied-
nio wcześniej podjąć wszystkie wymagane kroki, takie jak test kwa-
lifikacyjny z języka.
Będąc na wymianie, również można ubiegać się o przyznanie sty-
pendium, a studenci wyjeżdżający zwolnieni są z opłat za czesne 
na uczelni, na którą się udają. Istnieje także możliwość otrzymania 
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dofinansowania z Unii Europejskiej na wydatki związane z pobytem 
za granicą. Wielkość dofinansowania różni się w zależności kraju, 
do którego student się udaje. 

Polecamy na bieżąco zapoznawać się z informacjami publikowany-
mi przez Dział Programów Międzynarodowych. Na początku każde-
go roku organizowane są również spotkania informacyjne, na które 
zdecydowanie warto się udać, żeby dowiedzieć się więcej o wy-
mianach.

poLSko-nIemIeckIe 
forum akademIckIe

Program powstał we współpracy z dwoma uczelniami z Niemiec: 
Johannes Gutenberg Universitat Mainz i Universitat Duisburg-Essen. 
Forum organizuje na SGH zajęcia z przedmiotów ekonomicznych 
w języku niemieckim, co stanowi przygotowanie do praktyk i pra-
cy w niemieckich przedsiębiorstwach oraz organizacjach. Wykła-
dy, na które można uczęszczać już od pierwszego semestru studiów, 
prowadzone są głównie przez wykładowców z Niemiec. Uczestnicy 
mają również możliwość wyjazdu na semestr lub na miesięczny kursu 
językowy w Moguncji, otrzymując w tym celu wysokie stypendium 
DAAD. Spośród wszystkich uczelni w Polsce, studiowanie ekonomii   
w języku niemieckim na poziomie uniwersyteckim i uzyskanie dodat-
kowego certyfikatu wraz z dyplomem ukończenia studiów możliwe 
jest tylko w SGH.

proGram cemS mIm
CEMS 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 dzięki ujednoliconej ofercie edukacyjnej w uczelniach 
partnerskich. Zgodnie z założeniami programu, jeden (niekoniecz-
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nie 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. CEMS MIM skiero-
wany jest do wybitnych studentów studiów magisterskich, jednak 
warto zainteresować się nim wcześniej, ponieważ rekrutacja jest 
bardzo wymagająca. Jest on adresowany do osób zainteresowa-
nych pracą w międzynarodowym środowisku, pragnących zgłębić 
praktyczne aspekty zarządzania opartego na zasadach społecznej 
odpowiedzialności. Od studentów CEMS wymaga się także biegłej 
znajomości języka angielskiego i co najmniej podstawowej dru-
giego języka obcego. Najlepszym sposobem na zgłębienie wiedzy                             
o tym programie dla studentów studiów licencjackich jest dołącze-
nie do CEMS Club Warszawa.

umowy bILateraLne
Umowy bilateralne działają na podobnych zasadach jak Erasmus+. 
W ramach tego programu uczniowie również są zwolnieni z opłat za 
czesne na uczelni partnerskiej, jednak koszty związane z zakwate-
rowaniem i wyżywieniem muszą pokryć z własnej kieszeni. Pomimo 
tego, wielu studentów decyduje się na taki wyjazd, ze względu na 
bogaty wybór uczelni partnerskich. Decydując się na udział w pro-
gramie, możliwe staje się odwiedzenie  takich zakątków świata jak 
Japonia, Stany Zjednoczone, Singapur, Australia czy Tajwan.

proGram podwójneGo 
dypLomu

Program podwójnego dyplomu jest inicjatywą pozwalającą stu-
dentom 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 pro-
gramów na poziomach licencjackim i magisterskim. Program do-
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stępny jest tylko na niektórych kierunkach, dlatego warto zapoznać 
się ze szczegółami na stronie Centrum Programów Międzynarodo-
wych SGH. Na liście możliwych destynacji znajdują się m.in.: Chiny, 
Niemcy, Korea Południowa, Portugalia i Francja. W zależności od 
wybranej uczelni zajęcia odbywają się po angielsku lub w języku 
rodzimym.

jak Się ZakwaLifikować?
20 PUNKTÓW  

ZA DZIAŁALNOŚĆ  
W ORGANIZACJACH

40 PUNKTÓW  
ŚREDNIA OCEN

40 PUNTKÓW 
TEST JĘZYKOWY

Średnia

test JĘZYKOWY

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 kompetencyjny przeprowadzany jest przez Centrum Nauki  
Języków Obcych i jest testem w formie pisemnej. Składa się z nastę-
pujących części:
• rozumienie ze słuchu sprawdzane poprzez odpowiedzi na 3  
  pytania w języku obcym dotyczącym treści 2-3 wiadomości  
    radiowych w języku obcym;
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• 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.

Kandydaci otrzymują punkty za działalność organizacyjną, oce-
nianą przez Samorząd Studentów na podstawie Regulaminu Oce-
ny 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.

dZIaŁaLnOŚĆ stUdenCKa

SamorZąd Studentów
Samorząd Studentów to największa ze wszystkich studenckich 
społeczności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Może to 
brzmieć zaskakująco, ale do samorządu należy każdy student, bez 
względu na swoje zaangażowanie. Rocznie aktywnie udziela się  
w nim około 150 osób. Siedzibą Samorządu jest tzw. Biuro – dwie 
obszerne sale znajdujące się na antresoli w Budynku Głównym, tuż 
nad wejściem. To właśnie tutaj studenci mają szansę spotkać wiele 
wartościowych osób i nawiązać przyjaźnie na całe życie.

AKTYWNOŚĆ Samorządu jest bardzo zróżnicowana: SS jest m.in. 
organem pośredniczącym między studentami a uczelnią, dba  
o interesy studentów, a także zajmuje się jakością nauczania. Po-
nadto prowadzi szeroko zakrojoną działalność projektową – za-
równo merytoryczną, jak i rozrywkową. Nie ma wątpliwości, że każ-
dy znajdzie coś dla siebie.
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LEGENDARNY OBÓZ ZEROWY WETLINA to organizowany 
przez Samorząd Studentów SGH tygodniowy wyjazd integracyjny 
dla świeżo upieczonych studentów naszej uczelni, odbywający się 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wyjazd ten jest 
nie tylko świetną okazją do zaczerpnięcia górskiego powietrza              
i zdobycia wiedzy niezbędnej w przetrwaniu na pierwszym roku stu-
diów, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, 
zapewnionej przez liczne aktywności, wycieczki i imprezy.

WIELKIE ZWIEDZANIE WARSZAWY to inicjatywa skierowana 
przede wszystkim do studentów, którzy dopiero przybyli do stolicy. 
Wśród atrakcji znaleźć można poznawanie najbardziej charakte-
rystycznych elementów naszej metropolii, grę miejską, wizyty w mu-
zeach 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 stu-
dentami Wielkiej Różowej. 

DEBBATY to coroczny cykl turniejów debat oksfordzkich dla liceali-
stów, organizowany w kilkunastu miastach w całej Polsce. Wydarze-
nie zwieńczone jest tradycyjnym, odbywającym się w SGH Wielkim 
Finałem, w którym biorą udział najlepsze drużyny. Setki uczestników 
projektu mogą co roku spróbować sił w sztuce merytorycznej dys-
kusji, a także rozwinąć swoją wiedzę dzięki serii organizowanych 
specjalnie dla nich szkoleń. Inicjatywa pomaga kształtować świa-
domość obywatelską  i zwiększać poziom debaty publicznej. 

MOSTY EKONOMICZNE to wspólna inicjatywa studentów SGH, 
a także Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu, Kra-
kowie i Katowicach. W ramach tego projektu organizowane są kil-
kudniowe wymiany studenckie między powyższymi uczelniami. To 
świetna okazja, aby zobaczyć, jak uczy się w innym mieście, za-
wrzeć nowe znajomości, a także zaznać trochę dobrej zabawy. 
Piękne wspomnienia z wyjazdu gwarantowane! 
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WEEKEND Z SAMORZĄDEM to dwa wyjątkowe wydarzenia         
odbywające się na Auli Spadochronowej w Budynku Głównym. Jed-
nym z nich jest Kino na Spado. Na wielkim rzutniku całą noc wy-
świetlane są emocjonujące filmy, organizatorzy dbają o dostęp do 
przekąsek i napojów, a rozstawione na całej auli leżaki zapewnia-
ją 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 kon-
kursy. 

STUDENCKIE TARGI PRACY należą do najbardziej merytorycz-
nych projektów. W centralnym punkcie uczelni – Auli Spadochrono-
wej – można spotkać reprezentantów firm z szerokiej gamy branż 
i zdobyć przydatne informacje o otaczającym nas rynku pracy. 
Chcesz dowiedzieć się, czy dany sektor jest dla Ciebie? Spróbo-
wać nawiązać przyszłe kontakty biznesowe? Firmy biorące udział 
w Targach to pracodawcy znacznej części absolwentów SGH, więc 
można być pewnym, że partycypacja w tym wydarzeniu zaprocen-
tuje  w przyszłości.

BAL SGH to zdecydowanie naj-
bardziej elegancka samorzą-
dowa inicjatywa. Impreza odby-
wa 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 sto-
łach 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.
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BIEG SGH to największy studencki bieg uliczny w Polsce, promujący 
zdrowy i aktywny tryb życia. Dochód z imprezy przekazywany jest 
na cele charytatywne. W ostatniej edycji udało nam się zebrać po-
nad 42 tysiące złotych na wózek elektryczny dla chłopca, którego 
wspieraliśmy w walce z niepełnosprawnością. W Biegu można wziąć 
udział na trasie 5 lub 10 kilometrów. Dla najmłodszych przygotowany 
jest też specjalny jednokilometrowy odcinek. To prawdziwe święto 
sportu i uczciwej rywalizacji, ale przede wszystkim dobroczynności. 
Wspaniałym uczuciem jest świadomość, że swoim udziałem robi się 
dobry uczynek i pomaga innym. 

JUWENALIA SGH - tego wiel-
kiego studenckiego święta nie 
trzeba nikomu przedstawiać.                        
W końcówce wiosny w malowni-
czych Ogrodach Rektorskich SGH 
spotykają się tysiące studentów 
(ale nie tylko!), aby posłuchać do-
brej 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 fre-
kwencją. Trudno się temu dziwić – szkoda przecież przegapić takie 
wydarzenie. 

INSPIRING SOLUTIONS  to konferencja o zastosowaniach tech-
nologii IT w biznesie. Podczas wydarzenia organizowane są pre-
lekcje specjalistów z branży informatycznej czy warsztaty wprowa-
dzające uczestników w świat tej dziedziny. Ciekawą i niespotykaną 
inicjatywą są tzw. Inspiring Fuckups, czyli wystąpienia przedsiębior-
ców i menedżerów, którzy opowiadają nie o swych sukcesach, lecz 
problemach i porażkach oraz o tym, jak udało im się je przezwycię-
żyć.
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Struktura
PREZYDIUM to organ wykonawczy, którego zadaniem jest zarzą-
dzanie Samorządem Studentów. Do jego członków należą Prze-
wodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Komitetu Wy-
konawczego oraz Przewodniczący Komisji. 

KOMISJA DS. RELACJI ZEWNĘTRZNYCH zajmuje się sprawami 
kontaktu Samorządu z innymi organizacjami studenckimi, ze środo-
wiskiem 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 proponowa-
niem 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 prowa-
dzenie stron internetowych Samorządu, kontrolę nad jego profila-
mi w mediach społecznościowych, a także nadzorowanie Facebo-
ok’owych grup przedmiotowych i rocznikowych.

KOMISJA DS. MIĘDZYNARODOWYCH reprezentuje studentów 
w kontaktach z organizacjami działającymi na uczelniach zagra-
nicznych. Ponadto zajmuje się wymianami międzynarodowymi, pre-
zentując informacje o nich oraz wspierając studentów zarówno wy-
jeżdżających, jak i przyjeżdżających.

KOMISJA DS. STUDENCKICH - do jej obowiązków należy szero-
ko pojęte doradzanie i wspieranie studentów. W tym celu zajmuje 
się także kontaktami z Rzecznikiem Praw Studenta i Komisjami: Sty-
pendialną, ds. Akademików oraz Odwoławczą Komisją Stypendial-
ną.
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KOMISJA DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI odpowiada za 
środki pieniężne przekazane przez uczelnię na cele działalności 
studenckiej. Zajmuje się planowaniem Funduszu Ruchu Studenckie-
go, a także rozdzielaniem jego budżetu. 

KOMITET WYKONAWCZY - jego rolą jest zarządzanie działal-
nością projektową Samorządu Studentów SGH oraz sprawowanie 
pieczy nad działalnością poniższych komisji. 

KOMISJA DS. PROJEKTÓW zajmuje się planowaniem projektów, 
wybieraniem zespołów projektowych oraz nadzorowaniem i wspie-
raniem ich pracy. 

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 moż-
liwie jak najlepsza. Odpowiada za samorządowy program mento-
ringowy. 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 pozytyw-
ne relacje z nimi. Ponadto zajmuje się ona nawiązywaniem nowych 
współprac w tym zakresie. 

RZECZNIK PRAW STUDENTA zajmuje się wspieraniem studen-
tów w sprawach związanych ze studiowaniem oraz doradza im                  
w relacjach z Władzami Uczelni. Do zadań Rzecznika należy mię-
dzy innymi pomoc w kwestii tworzenia podań. W razie problemów   
i kłopotów najlepiej zwrócić się właśnie do tej osoby. 
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wybrane orGany ucZeLnI
RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW to organ uchwałodawczy Sa-
morządu. 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. 
Przewodniczy mu Jego Magnificencja Rektor SGH. Senatowi przy-
sługują wynikające ze statutu SGH wyjątkowo szerokie kompetencje 
i prawa. Wśród nich znaleźć możemy między innymi uchwalanie re-
gulaminu studiów, zarządzanie programami studiów czy też uchwa-
lanie 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 instytutów, katedr i zakładów. W SGH jest ich pięć: Kolegium 
Analiz Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kole-
gium 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 nauczy-
cieli akademickich. Samorząd Studentów SGH posiada swojego re-
prezentanta w każdej z Rad Kolegiów.
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koła
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organizacje i studenckie koła naukowe

orGanIZacje

Klub Uczelniany AZS SGH jest najliczniejszą i naj-
starszą organizacją na naszej uczelni (7 grudnia 
2016 świętowane było 100-lecie jej istnienia!).            
W AZS SGH działa prawie 30 różnych sekcji 
sportowych. AZS posiada swoje reprezentacje 
zarówno w najpopularniejszych dyscyplinach (ta-
kich jak m. in. piłka nożna, siatkówka, koszyków-
ka, lekkoatletyka, pływanie, piłka ręczna czy tenis) jak i tych mniej 
popularnych (np. wspinaczka sportowa, ergometr wioślarski, nar-
ciarstwo alpejskie, żeglarstwo, tenis stołowy, szachy, trójbój siłowy,         
a także unihokej!).
Nawet w dobie ograniczeń pandemicznych zawodnicy AZS regular-
nie stają na podium – zarówno Akademickich Mistrzostw Warszawy 
i Mazowsza, jak i Akademickich Mistrzostw Polski. Nie brakuje rów-
nież osiągnięć na arenie międzynarodowej, takich jak brązowy me-
dal na Akademickich Mistrzostwach Świata w Szachach, czy srebro 
na AMŚ w Pięcioboju Nowoczesnym. 
AZS SGH to bez wątpienia organizacja wyjątkowa - nie bez po-
wodu alternatywnym rozwinięciem skrótu AZS jest Atmosfera-Zaba-
wa-Sport. Tutaj nie ma 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 daje możliwość 
reprezentowania naszej Alma Mater na szczeblu regionalnym, ogól-
nopolskim oraz międzynarodowym. Czy można mieć lepsze wspo-
mnienia z uczelni niż medale zdobyte z logo AZS SGH na piersi? 

dO ZObaCZenia na treningaCh!

akademIckI ZwIąZek Sportowy SGH
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CEMS Club Warsaw jest organizacją działającą przy Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie, wspierającą prestiżowy program 
CEMS MIM (Master’s in International Management). Organizacja 

zrzesza obecnych i przyszłych uczestników programu,  
a także ambitnych i aktywnych studentów, oddanych 

lokalnej i międzynarodowej działalności projekto-
wej. Oprócz tego zwiększa integrację między śro-
dowiskiem akademickim i biznesowym, prowadząc 

tym samym współpracę z wieloma partnerami kor-
poracyjnymi. Nasze projekty realizowane są na naj-

wyższym poziomie, dzięki czemu staliśmy się jedną z największych     
i najprężniej działających organizacji w Szkole Głównej Handlowej, 
zrzeszającą ponad 150 aktywnych członków.

Erasmus Student Network SGH to jedna z 31 
sekcji ESN w całej Polsce. Naszym głównym                    
zadaniem jest pomoc zagranicznym studen-
tom w adaptacji na uczelni, poznawaniu no-
wego miejsca i odkrywaniu polskiej kultury. Co semestr przyjeżdża 
do nas od 250 do 350 studentów zagranicznych. Wyróżniamy się         
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 prowadzi swoją działalność zarówno w kierunku umoż-
liwienia studentom zagranicznym rozwoju i poznawania polskiej 
kultury (ESNcard, Buddy, Summer University Warsaw, SocialErasmus, 
Tandem Courses), jak i organizacji projektów merytorycznych i roz-
rywkowych, dedykowanych nie tylko studentom naszej uczelni, lecz 

eSn SGH

cemS cLub warSaw
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także uczniom szkół średnich (Projekt Nauka, Kierunek Ekonomia) 
czy społeczności lokalnej (Manufaktura Kultury). Realizowane przez 
nas projekty to możliwość poznania nowych ludzi, rozwoju umiejęt-
ności, doskonalenia języków i przygotowywania do przyszłej pracy 
w zespole na poziomie biznesowym.

Zespół działa przy Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie od 2004 roku. Przez ponad 
16 lat istnienia rozsławił polską kulturę ludową  
w Polsce i zagranicą oraz wykształcił pokolenie 
tancerzy. Od paru lat w skład Zespołu wchodzi 
również Kapela. W swojej dotychczasowej histo-
rii Zespół reprezentował Polskę na licznych festiwalach zagranicz-
nych 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 po-
prowadzić wyjątkowego poloneza liczącego aż 2500 osób! Zespół 
Pieśni i Tańca to nie tylko godziny prób śpiewu i tańca, ale przede 
wszystkim wielka rodzina. Nasz Zespół wyróżnia niesamowita at-
mosfera, która przyciąga co roku liczne grono chętnych.

dZIałaLność
Co roku Zespół reprezentuje polską kulturę oraz naszą uczelnię 
podczas licznych festiwali zagranicznych, koncertów, różnych 
wydarzeń kulturalnych czy warsztatów tańca dla cudzoziemców, 
studentów i dzieci. Oprócz tego organizujemy obozy szkolenio-
we, podczas których członkowie Zespołu przygotowują się do 
koncertów, a także szlifują swoje umiejętności taneczne i wokal-
ne. W okresie świątecznym naszym występem uświetniamy Wigi-
lię SGH, a także kolędujemy w wielu warszawskich kościołach.

ZeSpół pIeśnI I tańca SGH
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Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie istnieje od 1993 roku  
i został założony przez Tomasza Hynka. Jest to chór mieszany, 
8-głosowy, złożony ze studentów i absolwentów SGH, a także z osób 
niezwiązanych z uczelnią. W swoim repertuarze ma zarówno kom-
pozycje muzyki klasycznej, jak i aranżacje muzyki pop. W każdym 
sezonie Chór prowadzi bogate życie koncertowe, które obejmu-
je zarówno występy podczas szkolnych uroczystości, jak i koncer-
ty w Polsce i za granicą z bardzo ambitnym repertuarem. W 2013 
roku Chór wykonał autorski koncert kolęd w Filharmonii Narodowej  
w Warszawie. Zespół odnosił sukcesy w prestiżowych konkursach 
we Włoszech, Irlandii, Słowenii, Bułgarii, Holandii i Słowacji, a tak-
że koncertował w Niemczech, Szwajcarii oraz jako gość specjalny  
w Portugalii. Chór ma na swoim koncie 5 nagranych płyt: 

Obecnie z Chórem współpracuje trzech dyrygentów. Tomasz Hynek, 
jako Dyrektor Artystyczny czuwa nad spójnością brzmienia i dobo-
rem repertuaru. Maja Kłoskowska oraz Jakub Szafrański zajmują się 
przygotowaniem zespołu i dyrygują odpowiednio chórem męskim     
i żeńskim oraz prowadzą zajęcia z emisji głosu. Choć głównym za-
interesowaniem Chóru są utwory przeznaczone na zespół mieszany, 
od 2016 roku w ramach dużego Chóru SGH działają również dwa 
mniejsze zespoły: chór męski i chór żeński.

cHór SGH
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Teatr SGH nie jest typową organizacją studencką, klubem teatral-
nym czy kursem autoprezentacji. To wciągająca przygoda, któ-
ra wymaga czasu, zaangażowania, kreatywności, elastyczności 
i pasji. Liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach,                     
a przede wszystkim życzliwe reakcje publiczności są dla nas do-
wodem uznania, ale także dają poczucie misji i odpowiedzialności.    
W okresie swojego istnienia Teatr zrealizował wiele tytułów, za-
równo lekkich, jak i komediowych, a także czerpiących z literatury 
poważnej i refleksyjnej. Znamy elementy musicali, poezji śpiewanej, 
tańca ludowego i commedia dell’arte. Nie boimy się poruszać waż-
nych tematów społecznych, egzystencjalnych i politycznych. Jednak                           
w przeciwieństwie do wielu teatrów akademickich, z radością, za-
angażowaniem i polotem przygotowujemy dowcipne, optymistycz-
ne i przyjemne spektakle.

ZaprasZamY WsZYstKiCh, KtórZY ZnaJą magiĘ 
teatrU - dOŁąCZCie dO nas JaKO WidZOWie LUb 

aKtOrZY.

teatr Scena Główna HandLowa
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Magiel jest idealną organizacją 
zarówno dla studentów z zacięciem 
dziennikarskim, jak i projektow-
ców. Najsłynniejszy projekt Magla – 
Świąteczny Koncert SGH – co roku 
przyciąga tysiące zainteresowa-
nych. Magiel jest również kojarzo-
ny z takich projektów jak Muzyka 
a Biznes, Konferencja Mediastu-
dent, Inspiracja Roku czy publi-
kowane raz do roku dodatki – Po-
kieruj Swoją Karierą i Kulturalna 
Mapa Warszawy.

Dla członków organizacji, Magiel stanowi przede wszystkim miejsce 
spotkań i nawiązywania ciekawych znajomości. Więcej informacji 
można znaleźć w ramach serii #HumansOfMAGIEL!

Stowarzyszenie Akademickie Magpress to wy-
dawca Niezależnego Miesięcznika Studentów 
MAGIEL – stąd używana przez wszystkich na-
zwa organizacji – Magiel. Jej członkami są studenci największych 
warszawskich uniwersytetów – SGH, UW, PW, czy SWPS. Jako jeden            
z najważniejszych mediów studenckich przekazuje informacje uczel-
niane oraz komentarze do aktualnych wydarzeń ze świata, polityki 
i gospodarki. Poza tym ponad połowę objętości czasopisma zaj-
mują działy kulturalne, takie jak film, teatr, muzyka, gdzie młodzi 
dziennikarze recenzują koncerty, spektakle, książki i dzielą się swo-
imi spostrzeżeniami na temat życia studenckiego w Warszawie.

StowarZySZenIe akademIckIe maGpreSS
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Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły 
Głównej Handlowej jest organizacją zaj-
mującą znaczące miejsce w tradycji i dzia-
łalności SGH. Wspaniali ludzie pełni energii, 
zapału i nieszablonowych pomysłów, szeroki wachlarz projektów,  
a po godzinach aktywne życie studenckie, to tylko niektóre z czynni-
ków, które wpływają ̨na niepowtarzalność organizacji. Członkowie 
NZS SGH starają się połączyć przyjemne z pożytecznym. Przemie-
niając burzę pomysłów w gotowy projekt, każdego dnia zdobywają 
cenne doświadczenie zawodowe, jednocześnie mile spędzając ze 
sobą czas. 
Dzięki różnorodności projektów każdy znajdzie w NZS SGH coś dla 
siebie, a jest w czym wybierać! Powodem do dumy są koordynowa-
ne przez NZS SGH projekty ogólnopolskie takie jak Ogólnopolski 
Konkurs Fotografii Studenckiej czy Drogowskazy Kariery, czyli 
program edukacyjny mający na celu ułatwianie studentom wejście 
na rynek pracy i zmniejszanie dystansu pomiędzy nimi a środowi-
skiem biznesu. Niewątpliwym atutem członków Zrzeszenia jest także 
chęć niesienia pomocy poprzez przedsięwzięcia, takie jak Wampi-
riada – największa w SGH akcja charytatywna, Tydzień Uśmiechu 
oraz Animal Day. Wybór nie jest zatem łatwy, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, by spróbować swoich sił w kilku albo i we wszystkich 
przedsięwzięciach!
Poza tym członkowie NZS SGH żeglują, śpiewają, uprawiają sporty 
zimowe i wędrują po świecie. Organizacja słynie z regularnych inte-
gracyjnych wypadów za miasto, zwanych pieszczotliwie Borsukami, 
niezapomnianych rejsów mazurskich, spływów kajakowych, a także 
z obozu zerowego Projekt Zero! Jeśli przez dobrą zabawę chcesz 
zdobyć wiedzę i doświadczenie wykraczające poza świat wykła-
dów, masz głowę pełną pomysłów i masę niespożytkowanej energii 
– NZS SGH to z pewnością miejsce dla Ciebie!

nIeZaLeżne ZrZeSZenIe Studentów SGH
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Zrzeszenie Studentów Polskich SGH to 
jedna z najstarszych organizacji dzia-
łających w Szkole Głównej Handlowej. Mimo, że organizacja liczy 
ponad 200 aktywnych członków, nikt nie jest anonimowy! ZSPowi-
cze razem uczą się do sesji, jeżdżą na festiwale muzyczne lub stoki 
narciarskie, spotykają się na licznych wyjściach i spędzają słonecz-
ne dni nad Wisłą. I najważniejsze - Zawsze Sobie Pomagają!

InternationaL week 
warSaw

ZSP daje możliwość podróżo-
wania i nawiązywania znajo-
mości na całym świecie. Jako 
część International Week Coor-
dinating Organization (IWCO) 
organizujemy w Warszawie         
i Krakowie siedmiodniowy pro-
jekt, podczas którego gości-
my studentów z Europy i Azji.           
W zamian, każdy z nas ma szan-
sę udać się do wielu miejsc na 
świecie, od stolic europejskich 
po Indonezję, czy Japonię! 

ekoStudent
największy akademicki festi-
wal promujący zdrowy styl ży-
cia. Celem projektu jest walka 
ze stereotypem postawy eko-
logicznej związanej z ciągłymi 
wyrzeczeniami. Organizatorzy 
dowodzą, że bycie „eko” to też 
świetna zabawa.

wyStartuj
targi start-upów i seria warsz-
tatów, które udowadniają, że 
praca w korporacji nie jest je-
dyną ścieżką kariery studenta 
SGH. Projekt pomaga w znale-
zieniu ciekawej pracy i pozna-
nia środowiska start-upowego.

autoStop 
cHaLLenGe 

największy w Warszawie rajd 
autostopowy, w którym corocz-
nie startuje kilkuset studentów   
z całej Polski. Do tej pory mieli 
oni okazję rywalizować na tra-
sie do Włoch, Grecji czy Chor-
wacji. 

Inne projkety ZSp
Czarniecka, Tydzień Kobiet Suk-
cesu, CSR@SGH, Cook & Sha-
re, Men’s Week, i Ekonomiś.

ZSp SGH
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koło terenowe aSk SoLi deo w SZkoLe      
Głównej HandLowej: fundamenty SukceSu

to projekt, w którym zgłębiamy tajniki życiowego sukcesu. Zapra-
szamy osoby, które prowadzą udane biznesy czy z powodzeniem 
budują swoją karierę i udowadniamy, że zachowanie swoich 
wartości w rozwoju kariery oraz work-life balance jest możliwe.

Sympatia miłość małżeńStwo
nazwa doskonale odzwierciedla tematykę konferencji, które od-
bywają się w ramach tego wydarzenia. Prelegentami są zarówno 
osoby duchowne, jak i świeckie - w tym małżeństwa. W ramach 
projektu organizujemy również bal.

Na nowy rok akademicki planujemy także inne interesujące pro-
jekty. Na naszych konferencjach pojawia się wiele znanych osób, 

jak o. Jacek Gniadek, ks. Marek Dziewiecki, Roman Kluska.

Jesteśmy największą w Polsce organizacją 
promującą nauczanie Kościoła Katolickie-
go w środowisku akademickim. Istniejemy od 
1989 roku i zrzeszamy studentów największych warszawskich uczelni. 
W obrębie Stowarzyszenia działają różne sekcje i zespoły zajmują-
ce się rozwojem duchowym, muzycznym, czy nawet sportowym oraz 
integracją. Spotykamy się na naszych cotygodniowych spotkaniach, 
podczas których dbamy o formację oraz integrację. Organizuje-
my liczne wydarzenia, między innymi konferencje z wartościowymi 
ludźmi, rekolekcje wyjazdowe, zimowiska, spotkania wigilijne, bale 
sylwestrowe czy wyjazdy majówkowe.

aSk SoLI deo
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Jesteśmy studencką telewizją internetową w Szkole Głównej Han-
dlowej. Organizacja została założona w 2012r. i od tamtej pory dy-
namicznie się rozwija, tworząc coraz więcej filmów i zdobywając 
coraz szerszą publiczność. Specjalnie z myślą o studentach oraz 
kandydatach SGH tworzymy medium, które pozwala na bieżąco 
czerpać informacje dotyczące nie tylko naszej uczelni. Naszą misją 
jest wzbogacenie życia studenckiego o programy, stanowiące źró-
dło informacji, edukacji i rozrywki. 

dLaCZegO WartO dO nas dOŁąCZYĆ?

Jako dziecko marzyłeś o karierze filmowca i zastanawiasz się 
jak wygląda backstage, a na planie filmowym chcesz krzyknąć               
„AKCJA!”? W naszej organizacji masz to wszystko na wyciągnięcie 
ręki.
SGH TV to organizacja, która zrzesza studentów o filmowych pa-
sjach. Odnajdziesz się u nas jako dziennikarz, operator, montażysta 
lub grafik. Zyskasz możliwość nabycia bezcennego doświadczenia 
oraz umiejętności, które już nie raz przydały się naszym absolwen-
tom w pracy. Przede wszystkim to świetna możliwość, aby poczuć 
wspaniałą atmosferę i poznać ciekawe kreatywne osoby, z którymi 
nigdy nie będziesz się nudzić! Wyjazdy integracyjne, imprezy, szko-
lenia i znakomita zabawa na planie nagraniowym to coś, czego nie 
zapomnisz do końca życia!

prOJeKtY

Nasze filmy realizujemy w ramach kilku, zupełnie od siebie róż-
nych serii. Dla każdego coś dobrego. Osoby kochające gotować, 
a przede wszystkim jeść, z pewnością odnajdą się w “Gotuj z SGH 
TV”. Dla osób, które chcą odkrywać tajniki studiowania i dzielić się 
swoją wiedzą z widzami mamy przygotowaną serię “Wszystko o…”. 

SGH tv
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Ciekawi Cię, co dzieje się ze studentami Wielkiej Różowej po za-
kończeniu studiów? W takim razie “Życie po SGH” to będzie projekt 
dla ciebie. Pasjonatów szeroko pojętej sztuki i kultury zapraszamy 
do projektu “Coolturalni”.

Żaden projekt nie przyspieszył bicia Twojego serca? To nie pro-
blem. W SGH TV cenimy kreatywność i inwencję twórczą naszych 
członków, dlatego istnieje możliwość tworzenia swojej własnej 

autorskiej serii. Tak właśnie narodziło się “Życie po SGH”.

Studenckie koła 
naukowe

Jedno z najprężniej działających Kół Na-
ukowych, zajmujące się obszarem konsul-
tingu oraz jedna z najstarszych organizacji 
na SGH. SKNK to wielka społeczność, której 
przyświeca motto koła: „Umieć więcej. Ra-
zem.” Koło stawia na rozwój swoich członków już od pierwszych dni 
ich działalności, zapewniając szkolenia w obszarach kluczowych 
kompetencji. Wewnętrzny program mentoringowy Koła zapewnia 
indywidualne wsparcie w kształtowaniu swojej ścieżki kariery, a na 
cotygodniowych spotkaniach wtorkowych członkowie SKNK spo-
tykają się z inspirującymi postaciami z różnorodnych branż, dzięki 
czemu uzyskują szersze spojrzenie na własną dalszą drogę.

Skn konSuLtinGu
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pOdZiaŁ na trZY ObsZarY prOJKetOWe

projekty    
Studenckie

do największych projektów koła 
należą m.in. Maraton Firm Kon-
sultingowych (największe tego 
typu wydarzenie w Polsce), 
Konferencja Kobiety w Bizne-
sie czy też ConsultIT Challenge 
poświęcone tematyce IT w kon-
sultingu.

projekty 
dLa nGo

członkowie Koła pomagają or-
ganizacjom i fundacjom takim 
jak WWF, Rak’n’Roll czy KIDS               
w rozwiązywaniu problemów, 
które stają na ich drodze. Mogą 
dzięki temu dołożyć swoją ce-
giełkę do ich dalszego rozwoju.

projekty 
biZneSowe

dzięki współpracy z firmami takimi jak Amazon czy Procter&Gamble 
członkowie koła mają okazję zdobywać bezcenne doświadczenie 
podczas projektów biznesowych, które stanowią bardzo istotny ele-
ment działalności wewnętrznej.

SKN Informatyki działa nieprzerwanie od 
prawie 30 lat. Już drugi rok z rzędu zo-
staliśmy pierwszym SKN-em w rankingu Kół                   
i Organizacji SGH. Siłą napędową SKNI  
i jego projektów nie są promocja ani partnerzy, lecz jakość i zaan-
gażowanie – sprawia to, że jesteśmy Kołem niezależnym, które jest 
w stanie wyjść obronną ręką z każdej przeciwności losu.

Skn informatyki

W SKNI stawiamy przede wszystkim na rozwój twardych zdolności 
wśród naszych członków – kompetencje miękkie przychodzą same, 
kiedy angażujemy się w zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy 
– a jest to bardzo ważna część naszej misji. Wraz z powrotem na 
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uczelnię możliwe będzie realizowanie cotygodniowych spotkań in-
tegracyjnych.

Czy muszę umieć programować, aby do Was dołączyć? NIE! Wielu 
członków naszego Koła zaczyna działalność od pomocy organiza-
cyjnej lub działając przy konferencjach, zdobywając równocześnie 
wiedzę i dopiero później prowadząc warsztaty (często z jednym ze 
swoich mentorów), nieraz przerastając swojego dawnego „mistrza”. 
Rekrutacja do naszego Koła ma charakter otwarty – to Ty decydu-
jesz, czy po semestrze działalności chcesz z nami pozostać.

Struktura w naszym Kole jest bardzo płaska – każdy może przyjść 
i poprowadzić własny projekt lub warsztaty.

prOJeKtY

warSZtaty@SknI 
(w@S)

nasz sztandarowy projekt, 
odbywający się co semestr.            
W czasie 5-tygodniowych 
warsztatów członkowie i sym-
patycy Koła prowadzą warsz-
taty z programowania i Excela. 
Miejsca rozchodzą się w kilka 
sekund! Jest to świetna okazja 
nie tylko do tego, aby posze-
rzyć swoją wiedzę jako prowa-
dzący, ale też wypróbowania 
swoich umiejętności organiza-
cyjnych i interpersonalnych.

exceL week
w czasie, kiedy ruszają rekru-
tacje na letnie staże, niejeden 
student chętnie przypomniałby 
sobie to i owo z Excela i VBA – 
tydzień intensywnych warszta-
tów to idealna okazja ku temu.

poZoStałe projkety
SQL na Auli - podobnie do     
Excel Weeka, projekt poświę-
cony SQL-owi, DataHack - hac-
kathon dla analityków danych, 
konferencje: GirlsDoIT i Cy-
berAcademy (we współpracy           
z KAE SGH) i kilka innych, mniej-
szych projektów.
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SKN Biznesu – kopalnia doświadczenia, miejsce in-
tegracji i niepowtarzalnych imprez oraz trampolina 
do dalszej kariery. SKNB zrzesza kilkudziesięciu ak-
tywnie działających studentów z całej Polski, którzy 
realizują różnego rodzaju projekty, takie jak Med-
Biz Innovations Program, High School Business Chal-
lenge czy Akademia Inwestowania Alternatywnego.

Skn biZneSu

Nasze wybrane projekty w swojej działalności wychodzą poza gra-
nice Polski. Współtworzenie każdego z nich to szansa na zdobycie 
praktycznego doświadczenia i znalezienia ścieżki kariery, którą 
chce się podążać. Bycie członkiem SKNB to jednak oprócz działal-
ności projektowej przede wszystkim możliwość poznania wielu ludzi 
- młodych, ambitnych i inspirujących. To właśnie oni stoją za wszyst-
kimi sukcesami naszej organizacji.

medbiZ InnovationS 
proGram

unikatowe środowisko rozwoju 
innowacyjnych pomysłów oraz 
wymiany idei z pogranicza me-
dycyny, biznesu i nowych tech-
nologii.

freSHman capitaL 
to pierwszy zarządzany w peł-
ni przez studentów fundusz in-
westycyjny typu Venture Capi-
tal inwestujący w startupy we 
wczesnych fazach rozwoju. 

prOJeKtY
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HiGH ScHooL buSineSS 
cHaLLenGe

największy, ogólnopolski kon-
kurs biznesowy skierowany do 
uczniów szkół średnich, które-
go głównym celem jest kształ-
towanie biznesowego sposobu 
myślenia. 

akademia 
InweStowania 

aLternatywneGo 
kilkudniowe panele dyskusyjne 
i warsztaty z inwestorami, da-
jące możliwość dyskusji z tymi, 
którzy tworzą świat inwestycji 
alternatywnych. 

Let’S Start up!
projekt skupiający się na róż-
nych aspektach rozwijania 
startupów. W skład projektu 
wchodzą m.in. hackathon Tur-
boHack czy VC Open Hours łą-
czące startupy z inwestorami.

b in bankinG 
projekt, który ma na celu popu-
laryzację sektora bankowego 
jako atrakcyjnego miejsca pra-
cy oraz kształtowanie kompe-
tencji w tym sektorze. Składają 
się na niego targi pracy oraz 
warsztaty merytoryczne u part-
nerów.

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych ist-
nieje od 2000 roku. Założone przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, od 2019 roku działa także 
przy Uniwersytecie Warszawskim. Jest organizacją 
zrzeszającą studentki i studentów ekonomii, prawa, finansów, glo-
balnego biznesu, stosunków międzynarodowych, metod ilościowych 
i informatyki; nastawionych na rozwój i lepsze zrozumienie świata.

Skn Spraw ZaGranicZnycH

Skupiając ponad 150 aktywnych Członków, Członkiń i Alumnów oraz 
ponad tysiąc osób uczęszczających co roku w naszych inicjatywach, 
tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy 
i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych 
członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w mię-
dzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, 
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korporacjach, firmach doradczych, fundacjach, placówkach dyplo-
matycznych i think-tankach.

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych  
skupia się na spotkaniach z ludźmi świata dyplomacji i polityki. Or-
ganizując spotkania z ambasadorami, konsulami oferujemy moż-
liwość poznania ich pracy od kulis. Dla wielu uczestników jest to 
niepowtarzalna szansa aby spełnić swoje marzenie o zostanie dy-
plomatą. Tworząc projekty, takie jak Academic Polish Model Uni-
ted Nations i Światowy Podcast, pozwalamy naszym rówieśnikom 
na zabranie głosu w sprawach ważnych dla świata oraz wysłucha-
nie tego głosu z najróżniejszych środowisk. 

Nawet w czasach pandemicznych nasze koło prężnie działało prze-
prowadzając udane projekty, a także tworząc nowe inicjatywy. 
Przyjęliśmy bardzo dużo nowych członków, którzy bardzo szybko się 
zintegrowali i razem tworzymy fantastyczną atmosferę. 

 
Nasze wiodące projekty to Akcja Dyplomacja, Polsko-
-Niemieckie Forum Gospodarcze, Academic Polish Model 
United Nations, Światowy Podcast i Human Rights Week.
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Studenckie Koło Naukowe Statystyki 
(wcześniej Statystyki i Demografii) po-
wstało w 2001 roku przy Instytucie Staty-
styki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2011 
roku koło wznowiło działalność po trzyletniej przerwie. W swoim 
gronie skupia studentów, którzy stawiają na rozwój i zdobywanie 
nowych umiejętności, zainteresowanych zagadnieniami związanymi 
z analizą danych, analizą statystyczną, projektowaniem oraz prze-
prowadzaniem badań.

Skn StatyStyki

Obecnie SKN Statystyki należy do najszybciej rozwijających się Kół 
naukowych w SGH. Organizacja liczy blisko 100 członków i realizuje 
liczne projekty, począwszy od przeprowadzania autorskich badań, 
poprzez aranżację spotkań z ekspertami w dziedzinie analizy da-
nych, statystyki i ekonometrii, na organizacji konferencji naukowych 
skończywszy.

Flagowe projekty SKN Statystyki, które cieszą się dużą popularno-
ścią to Wielka SGHowa Powtórka ze Statystyki oraz Niezbędnik 
Wyboru Wykładowców. NWW powstaje z myślą o każdym studen-
cie strudzonym wyborem odpowiedniego dla siebie wykładowcy. 
Ten zbiór infografik dostępnych na Facebooku (https://www.face-
book.com/NWWSGH) jest regularnie aktualizowany o opinie stu-
dentów SGH i od lat stanowi najlepszą pomoc przy deklaracjach 
semestralnych. Wielka SGHowa Powtórka ze Statystyki to cykl zajęć 
prowadzonych dla studentów I roku zmagających się z przygotowa-
niami do egzaminu ze statystyki.
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biG data conference 
oraZ konferencja ak-
tuariaLna „pewność 

w ryZyku” 
to dwie obowiązkowe pozy-
cje dla każdego przyszłego 
studenta MIESI i nie tylko. BDC 
jest poświęcona tematyce Big 
Data oraz jej zastosowaniu     
w biznesie. Pewność w Ryzyku 
skupia się na tematyce aktu-
ariatu, jako ciekawym i przy-
szłościowym kierunku kariery.

warSZtaty Z pytHona 
oraZ pRojekt 

to cykle zajęć z programo-
wania w językach najczęściej 
wykorzystywanych w analizie 
danych i stanowią jedne z naj-
chętniej uczęszczanych zajęć 
na SGH przyciągając tysiące 
słuchaczy.

inne prOJeKtY

partnerZy koła
Bank Millennium 

Schneider Electric

SKN FM to jedno z najbardziej aktywnych i merytorycznych pod 
względem akademickim kół w SGH.

Skn fInanSów I makroekonomII

Choć Finanse i Makroekonomia mogą wydawać 
się szerokim zakresem tematycznym dla jednego 
SKN-u, idealnie odzwierciedlają sposób działa-
nia naszego Koła. Zrzeszamy ludzi zainteresowa-
nych konkretnymi zagadnieniami ekonomicznymi 
i poprzez nasze projekty dajemy im platformę do 
dzielenia się swoją pasją.
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Współpracujemy  głównie z instytucjami administracji publicznej tj. 
NBP, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju oraz z licznymi 
fundacjami, think-tankami i komercyjnymi instytucjami finansowymi.

SKN FM to idealne miejsce do zapoznania się z różnorodnymi ścież-
kami czekającymi na studentów naszej alma mater

Poza wyjątkowymi projektami naukowo-edukacyjnymi, spośród in-
nych kół i organizacji wyróżnia nas unikatowe podejście do naszych 
członków. Samopomoc i wzajemny rozwój zarówno w działalności 
akademickiej, jak i w codziennych sprawach uczelnianych nie są dla 
społeczności SKN FM wartościami tylko na papierze. 

Obecni członkowie oraz prężnie działająca sieć aktywnych alumnów 
rozsianych po całej Europie nieustannie wspiera siebie nawzajem  
w procesie kształcenia oraz zdobywaniu i doskonaleniu praktycz-
nych umiejętności. Dodatkowo, na uwagę zasługuje także szeroka 
gama różnorodnych projektów, dzięki czemu każdy znajdzie coś, co 
go zainteresuje. 

konGreS                    
makroekonomicZny 

największa studencka konferencja 
poświęcona makroekonomii. 

Gabinet cieni rady  
poLityki pieniężnej 

projekt, który regularnie, raz 
w miesiącu, omawia wszystkie 
najbardziej istotne kwestie dla 
polskiej gospodarki.

prOJeKtY

prZeGLąd ekonomicZ-
no-SpołecZny oraZ 
monitorinG makro-

ekonomicZny
2 czasopisma idealne dla miło-
śników pisania.
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SKN Negocjator to jedno z największych           
i najaktywniej działających Kół Naukowych 
w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie. Nieprzerwanie od ponad 20 lat, jego 
członkowie tworzą szeroką gamę ambitnych 
projektów na skalę ogólnopolską oraz mię-
dzynarodową. Dbamy o rozwój umiejętno-
ści miękkich, takich jak negocjacja, komunikacja, psychologia czy 
autoprezentacja. Nasze wydarzenia to nie tylko teoria, ale także 
praktyczne warsztaty przeprowadzane przez doświadczonych eks-
pertów w danej dziedzinie. SKN Negocjator stwarza nie tylko moż-
liwość rozwoju pod kątem organizowania wciągających projektów 
czy rozwoju swoich kompetencji miękkich, ale także pracy w zgra-
nym zespole, który przerodzi się w zawarcie przyjaźni na całe życie. 

Skn neGocjator

Studencki turniej    
neGocjacjny 

ogólnopolski turniej negocja-
cyjny realizowany w 7 miastach 
Polski. Drużyny współzawodni-
czą w symulacjach negocjacji 
opartych o stworzone przez 
koło scenariusze, a najlepsze 
z nich awansują do wielkiego 
finału w Warszawie. To najstar-
szy projekt Koła i jeden z naj-
większych konkursów opartych 
o case study w Polsce.

prOJeKtY

Game of mindS
wyjątkowe połączenie gry     
fabularnej i symulacji nego-
cjacyjnej. Podczas wydarzenia 
wcielisz się w wybraną postać             
i przeniesiesz do świata gan-
gów z lat 20’, rzeczywistości 
postapokaliptycznej lub ery hi-
pisów – co roku fabuła jest inna, 
ale emocje i zabawa równie 
niezapomniane. 
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warSaw neGotiation 
niGHt 

angażujący konkurs dla liceali-
stów składający się z 3 etapów: 
testu online o tematyce ne-
gocjacji i przedsiębiorczości, 
prezentacji rozwiązań proble-
mu oraz finałowej wielostronnej 
gry negocjacyjnej. Projekt to 
też warsztaty i promocja pro-
wadzone w liceach oraz roz-
wijające szkolenia dla uczest-
ników finału realizowane przez 
firmy partnerskie.

warSaw neGotiation 
round 

flagowy projekt Koła i uczel-
ni. WNR to międzynarodowy 
turniej dla studentów i MBA 
najlepszych uczelni na całym 
świecie. Uczestnicy mierzą się 
w symulacjach negocjacyjnych 
pod okiem światowej sławy 
ekspertów z Harvardu, Oxfordu 
czy Pentagonu. Rundy rywali-
zacji odbywają się w najbar-
dziej prestiżowych miejscach 
Warszawy. Projekt rozpoczyna 
otwarta dla wszystkich Warsaw 
Negotiation Conference, pod-
czas której eksperci dzielą się 
swoimi niepowtarzalnymi do-
świadczeniami ze studentami.

SKN Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych 
jest jednym z najstarszych Kół Naukowych w SGH. Je-
steśmy kołem działającym przy Katedrze Geografii 
Ekonomicznej i zrzeszamy prawdziwych pasjonatów 
geografii, którzy chcą nie tylko pogłębiać swoją wie-
dzę, ale również dzielić się nią. 

Skn GeoGrafii ekonomicZnej

Naszym sztandarowym projektem jest Geografia - lubię to, czyli 
cykl cotygodniowych zajęć powtórkowych z geografii w formie wy-
kładów dla maturzystów, które prowadzą członkowie Koła. W trak-
cie każdej edycji dzielimy się wiedzą z setkami maturzystów, któ-
rych gościmy na aulach SGH. Innymi ważnymi inicjatywami jest m.in. 
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GeEkon, czyli projekt przeznaczony dla studentów SGH, w skład 
którego wchodzą dwa wykłady powtórkowe z geografii ekonomicz-
nej, oraz GeoQuiz, czyli dwuetapowy konkurs, którego zwycięzcy 
uzyskują podwyższoną ocenę z przedmiotu Geografia Ekonomicz-
na. Organizujemy również różnego rodzaju konferencje (m.in. na 
temat innowacji w transporcie, rynku lotniczego oraz rozwoju 
transportu kolejowego), a także uczestniczymy w międzyuczelnia-
nych przedsięwzięciach takich jak GIS w Stolicy. 

Nieodłącznym elementem naszej działalności są cotygodniowe 
spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, a także spotkania 
stricte integracyjne.  Co najmniej dwa razy w ciągu roku staramy 
się organizować wyjazdy integracyjne do różnych regionów Polski. 
Byliśmy już m.in. w Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku. Każde-
go roku organizujemy również wspólną Wigilię.  Stale zabiegamy           
o to, by nasze grono było jak najmocniej zżyte ze sobą, co pozwala 
nam od lat utrzymywać wyjątkowo przyjazną atmosferę. Dwukrotnie 
w ciągu roku organizujemy rekrutację do naszego Koła, która prze-
znaczona jest dla wszystkich roczników studiów licencjackich oraz 
magisterskich. Rekrutację zawsze ogłaszamy na naszej stronie na 
Facebook’u – zapraszamy do jego śledzenia! 
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SKN Energetyki to Koło poświęcone sze-
roko rozumianej tematyce energetycznej, 
podchodzące do niej od ludzkiej strony. 
Jako organizacja zajmujemy się przygoto-
waniem warsztatów, konferencji, debat, piszemy artykuły i broszury 
o energetyce i zagadnieniach z nią powiązanych (takich jak polity-
ka klimatyczna lub integracja energetyczna). 

Skn enerGetyki

Nasze zdobywające coraz większą popularność wydarzenia przy-
ciągają tłumy spragnionych wiedzy studentów, jak i miłośników no-
winek technologicznych.

future enerGy Summit 
Nasz pierwszy flagowy projekt. 
Podczas poszczególnych dni 
konferencji poznajemy odna-
wialne źródła energii z  każdej 
możliwej perspektywy, a wie-
dza jest przekazywana przez 
wybitnych specjalistów oraz 
naukowców z całej Polski. Na 
koniec eventu, aby jeszcze 
bardziej pobudzić nasz szare 
komórki do pracy, odbywa się 
debata z zaprzyjaźnionymi Ko-
łami naukowymi, również orbi-
tującymi wokół energetycznych 
klimatów. Nie trzeba chyba 
również dodawać, że jest to 
znakomita okazja do integracji 
i poznania się.

prOJeKtY

enerGy week
Drugim flagowym projektem 
jest „Energy Week”, w trakcie 
którego analizujemy obecną 
sytuację sektora energetycz-
nego kładąc główny nacisk na 
jego stronę biznesową. Konfe-
rencji towarzyszą liczne kon-
kursy i atrakcje, w trakcie któ-
rych można wygrać świetne 
nagrody.

enerGetyka dLa     
każdeGo oraZ Zimowa 

SZkoła enerGii
Podczas obu tych projektów 
w ramach których jeździmy po 
Polsce i opowiadamy o podsta-
wach energetyki uczniom lice-
ów.
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Możliwości są duże, ale nie są to jedyne obszary,          
w których działamy. Bardzo prężnie działa nasza pro-
mocja, ciągle tworząca nowe memy, które obok treści 
naukowych, wrzucane są na nasz fanpage. Choć Koło 
jest nastawione na merytorykę, znajdzie się tutaj miej-
sce dla studentów którzy nie fascynują się energetyką, 
na przykład w dziale promocji czy fundrasingu. 
Psst… w tym roku planujemy zupełnie nowy projekt 
skupiony głownie na ochronie klimatu i środowiska. 

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii 
Politycznej zostało utworzone w 2017 
roku i jest jedną z najprężniej rozwija-
jących się organizacji w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 

Skn ekonomii poLitycZnej

Pogłębiamy wiedzę z zakresu ekonomii, organizujemy spotkania 
z osobistościami ze świata polityki, tworzymy publikacje nauko-
we oraz popularnonaukowe. W naszej organizacji zajmujemy się 
wszechstronnym kształceniem w naukach społecznych, poznajemy 
różne nurty ekonomii, badamy wpływ idei ze świata nauki na poli-
tykę oraz interdyscyplinarnie uwzględniamy zagadnienia związane    
z filozofią czy socjologią.

SKN Ekonomii Politycznej zrzesza ambitnych, pełnych pasji i za-
angażowania studentów. W naszym gronie nie brakuje tych, 
którzy chcą dzielić się posiadaną już wiedzą, jak i tych, któ-
rzy dopiero pragną wejść w naukowy świat ekonomii, odpo-
wiadającej na bieżące wyzwania polityczne i gospodarcze.
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Flagowym projektem naszego Koła jest „Ekonomia polityczna, 
Głupcze!”, w ramach którego organizujemy spotkania w formule 
wykładów i debat z ludźmi pełniącymi obecnie lub w przeszłości 
czołowe funkcje publiczne – premierami, ministrami, ekonomistami 
czy prezesami dużych spółek. Rokrocznie gościmy światowej klasy 
ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą, zmieniają nasze spoj-
rzenie na świat.

W ubiegłym roku po raz pierwszy została zorganizowana konferen-
cja naukowa PolEcon’21, która poruszała tematy związane z wy-
zwaniami rynku pracy w realiach gospodarki postcovidowej. Wśród 
prelegentów znalazł się m.in. dr hab. Adam Bodnar, dr Jakub Sa-
wulski, prof. Jerzy Hausner. Partnerami wydarzenia byli m.in. Bank 
Światowy, Sekcja Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Spo-
łecznej Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Ekonomistów Polskich 
oraz Polityka Insight. Konferencja będzie odbywała się co roku, 
poruszając najbardziej aktualne tematy publicznej debaty ekono-
micznej. 

Opiekunem Koła jest dr. Adam Czerniak - główny ekonomista              
w centrum analitycznym Polityki Insight oraz kierownik Zakładu Eko-
nomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej            
w Warszawie, który wspiera wiedzą i doświadczeniem Członków 
naszego Koła. 
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Klub Inwestora powstał w 2002 
roku i jest obecnie jedną z naj-
starszych organizacji studenckich 
posiadających osobowość prawną 
w Polsce. Przez prawie 20 lat swojej działalności, klub przyjął do 
swego grona ponad 450 osób – ambitnych studentów, którzy nie 
bali się zaryzykować. Każdej jesieni, przez wymagający proces re-
krutacji przechodzi ok. 40 osób, które następnie rozwijają swoje 
zdolności pod okiem starszych kolegów ze stowarzyszenia – ana-
lityków, menedżerów i inwestorów. Całość odbywa się już od wielu 
lat w ścisłej współpracy z naszym partnerem strategicznym – Trigon 
DM – jednym z wiodących domów maklerskich w Polsce. Sama dzia-
łalność członków klubu opiera się na rozwoju własnych umiejętno-
ści, budowaniu długoterminowych relacji oraz udziale w projektach.

Skn kLub inweStora

britiSH poLiSH    
InveStment aLLiance 

dwie konferencje połączo-
ne z warsztatami w Londynie,            
w siedzibach czołowych firm  
ze świata rynku kapitałowego.

prOJeKtY

akademia private 
equity

cykl szkoleń i warsztatów obej-
mujących fuzje i przejęcia,   
Private Equity, Venture Capital 
oraz aspekty prawne w danej 
dziedzinie.

InveStorS’ meetinGS 
and traininGS

zamknięte spotkania z alumna-
mi oraz ekspertami ze świata 
finansów, połączone z wspól-
nym wyjściem.

akademia Giełdowa
konferencja oraz warsztaty          
o tematyce giełdowej.

expLain.
cykl otwartych wydarzeń edu-
kacyjnych związanych z obsza-
rem działalności Klubu Inwesto-
ra – od tradingu surowcami po 
pracę w funduszu Private Equity.
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Dzięki bogatej sieci alumnów i zaangażowaniu jego członków, 
Klub Inwestora wychodzi co roku z nowymi inicjatywami – w roku 
2020/21 był to projekt Explain. oraz kolektywny portfel inwesty-
cyjny zarządzany przez wybranych członków. Nasi członkowie od                       
samego początku dostają szansę na pokazanie swoich umiejętności 
w praktyce, a teraz również i Ty możesz dołączyć do naszego gro-
na!

Działamy w Katedrze Miasta Innowacyjnego 
jako jedyna w Szkole Głównej Handlowej or-
ganizacja naukowa związana z tematyką nie-
ruchomości. Stale współpracujemy z najwięk-
szymi polskimi i zagranicznymi firmami na rynku 
nieruchomości, do których należą m.in. Cushman&Wakefield, BNP 
Paribas Real Estate, Colliers International Poland, CBRE, JLL, Skan-
ska, Globalworth, Unibail Rodamco, BBI Development. Organizuje-
my konferencje, spotkania ze specjalistami z branży oraz viewingi 
najciekawszych warszawskich budynków.

Skn inweStycji i nierucHomości

prOJeKtY

reaL eState  
caSe day

to wydarzenie w czasie którego 
możliwe jest pozyskanie prak-
tycznej wiedzy o nieruchomo-
ściach za pomocą warsztatów 
złożonych z case study prze-
prowadzanych przez ekspertów 
pracujących w największych fir-
mach w branży.

reaL eState      
conference

podczas której omawia-
ne są najciekawsze aspekty 
branży nieruchomości. Całe                       
wydarzenie składa się z konfe-
rencji w siedzibach partnerów 
lub w SGH oraz z viewingów in-
westycji firm współpracujących 
z nami.
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recx (reaL eState      
career expo)

czyli targi pracy w branży nieru-
chomości.

rea (reaL eState      
academy)

to darmowy kurs poświęcony 
inwestowaniu odbywający się 
przez dwa dni co tydzień przez 
cały listopad.

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę na temat inwestowania w nieru-
chomości komercyjne bądź mieszkaniowe?

Posłuchać wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów 
w branży nieruchomości w Polsce?

dOŁąCZ dO nas i pOsZerZaJ sWOJą 
WiedZĘ!

SKN Marketingu to najdłużej działające Studenc-
kie Koło Naukowe w Szkole Głównej Handlowej. 
Swoją działalność skupia na rozwoju, zdobywa-
niu wiedzy i organizacji wydarzeń związanych                               
z marketingiem, promocją i zarządzaniem marką. 
W roku akademickim 2020/2021 Koło liczy sobie 
87 członków.

Skn marketinGu

W związku z działalnością na uczelni, Koło Naukowe organizuje wy-
darzenia dotyczące tematów związanych z marketingiem. Nasze 
przodowe projekty to: Ambient Days, Branded:Fashion, Akademia 
Marketingu oraz Social Media Social Business. 
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prOJeKtY

branded:faSHion
to projekt przeznaczony dla 
osób zainteresowanych modą. 
Jest to seria wykładów i paneli 
dyskusyjnych, podczas których 
najlepsi polscy projektanci i eks-
perci branży modowej ujawnia-
ją sekrety marketingu w modzie 
i sukcesu wielkich marek. 

ambient dayS
poświęcony jest, jak sama na-
zwa wskazuje, ambient mar-
ketingowi, czyli wszystkiemu         
co niestandardowe, intrygujące         
i szokujące.

akademia marketinGu
to cykl spotkań organizowa-
nych podczas całego semestru, 
prezentujący najróżniejsze te-
maty związane z marketingiem. 
W roku 2021 została zorganizo-
wana przy współpracy z innym 
Kołem Naukowym – Startupów          
i Innowacji. 

SmSb
to trzydniowa konferencja,    
która poprzez serię  warsz-
tatów i prelekcji prowadzi               
uczestników w złożony i zaska-
kujący świat mediów społeczno-
ściowych i marketingu inetneto-
wego. 

Poza projektami Koło Naukowe organizuje również dodatkowe wy-
darzenia dedykowane specjalnie dla jego członków. Są to nie tylko 
warsztaty z grafiki czy zarządzania projektami, lecz również wspól-
ny rozwój i możliwość poznania wyjątkowych osób. Dla wszystkich 
członków organizacji organizowany jest również wyjazd integracyj-
ny, wigilia i wiele innych spotkań. Jeżeli jesteś więc osobą kreatyw-
ną i chcesz rozwijać się w kierunku marketingu – nie zwlekaj, rekrutuj 
się do SKNM!
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Czym się zajmujemy?
Jesteśmy studenckim kołem naukowym 
działającym od 2009 roku przy Szkole 
Głównej Handlowej. Łączy nas pasja do 
mody, sztuki i biznesu. Naszym celem jest 
wspólne uczenie się poprzez praktykę. Or-
ganizujemy panele dyskusyjne i warsztaty, 
spotykamy się z osobami ze świata mody, 
biznesu oraz kultury. Słuchamy i wyciągamy 
wnioski, ale przede wszystkim wciąż się rozwijamy.

Skn ZarZądZanIa modą

prOJeKtY

SpeakinG of faSHion
W ramach Speaking of Fa-
shion przedstawiamy różne za-
wody związane z modą, które 
niekoniecznie są widoczne na 
pierwszy rzut oka, ale bez któ-
rych żadne przedsiębiorstwo                      
z branży kreatywnej nie mogło-
by sprawnie funkcjonować.

focuS on
W cyklu Focus On skupiamy się 
na poszczególnych firmach 
branży odzieżowej zarówno od 
strony biznesowej jak i twórczej. 
Przyglądamy się wszystkim eta-
pom życia produktu począwszy 
od projektowania, przez pro-
dukcję, promocję na dystrybucji 
skończywszy.

#jobcHaLLenGe
Celem #jobchallange jest nawiązanie dialogu pomiędzy eksperta-
mi z polskiej branży kreatywnej a członkami Fashion Management 
Club. W kameralnej atmosferze dowiadujemy się na czym polega 
praca zaproszonych gości, z jakimi wyzwaniami się ona wiąże oraz 
jak przebiegała ich ścieżka kariery.

Dlaczego warto do nas dołączyć?
Fashion Management Club to jedyne Studenckie Koło Naukowe, któ-
re skupia młodych ludzi zaintersowanych branżą mody. Nieważne 
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czy interesują Cię pokazy Chanel czy najnowsze notowania LVMH 
– każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Przez ponad 10 lat działa-
ności wypracowaliśmy nie tylko sprawnie działającą strukturę, ale 
przede wszystkim sieć kontaktów, która umożliwia nam współpracę 
z czołowymi firmami na polskim rynku - od marki Magda Butrym aż 
po koncern LPP. Żeby nie było jednak zbyt formalnie, warto dodać, 
że FMC to przede wszystkim grupa ludzi, których łączy wspólna pa-
sja i którzy nawzajem wspierają się w swoich działaniach. Nasze 
koło sprawi, że na pierwszy rzut oka hermetyczny rynek mody stanie 
przed Wami otworem. Kiedyś to my będziemy go tworzyć, dlaczego 
więc nie zacząć już teraz?

SKN ZR jest częścią międzynarodowej organiza-
cji studenckiej oikos, której oddziały ściśle ze sobą 
współpracują. Polski oddział oikos zrzesza studen-
tów nie tylko z SGH, ale również innych uczelni war-
szawskich. 

Skn ZrównoważoneGo roZwoju

Działalność SKN-u skupia się wokół Zrównoważonego Rozwoju, eko-
logii i problemów społecznych.
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prOJeKtY

Załóż ekobiZneS
czyli cykl spotkań i webinarów 
z udziałem przedsiębiorców            
i przedstawicieli firm działa-
jących w sposób ekologiczny              
i zrównoważony.

Zaproś Ziemię na   
święta

czyli przedświąteczna inicjaty-
wa łącząca targi lokalnych firm 
i ekologiczne podejście do pre-
zentów.

Aktywni członkowie Koła spotykają się regularnie i biorą 
udział w spotkaniach integracyjnych, często prowadzonych 
przez gości lub członków Koła, na których inspirują się na-
wzajem do rozwijania wiedzy o Zrównoważonym Rozwoju    
i aktywnego działania na jego rzecz.

SKN BNK - to Koło z tradycją, które od 16 lat 
skupia ambitnych, charyzmatycznych i mło-
dych intelektualistów. Naszą misją jest rozwój 
naszych członków jako liderów świata  biznesu, 
nauki i sektora publicznego, a celem - zapew-
nienie przestrzeni do wysokiej debaty i dys-
kusji na tematy ekonomiczne, geopolityczne i filozoficzne. Nasi 
alumni piastują kierownicze stanowiska w administracji rządowej, 
sektorze finansowym oraz największych Polskich spółkach. Zale-
tą naszego Koła są ludzie, z którymi tworzymy coś więcej niż tylko 
projekty. Klubowa atmosfera i tożsamość grupowa to nasze mocne  
strony!

Skn badań nad konkurencyjnoścIą

OferUJemY
Treningi  ze strategii, debatowania i przemawiania publicznego,
Zdobycie umiejętności pisania prac naukowych, 
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Zamknięte spotkania wtorkowe w Instytucie Międzynarodowej  
Polityki Gospodarczej,
Kontakt z postaciami ze świata nauki, polityki, biznesu i mediów,
Poznanie pracy z nieznanej publicznie perspektywy,
Ekskluzywne oferty pracy,
Otwartość na Wasze pomysły!

prOJeKtY

konferencja              
metaekonomicZna

największa w Polsce konferen-
cja naukowa poświęcona te-
matyce metaekonomii - filozofii, 
etyce, metodologii i socjologii 
w ekonomii. Pierwsza edycja,          
z sukcesem, odbyła się w 2019 - 
dwa dni intensywnej konferencji 
z wysoką frekwencją.

turniej debat           
okSfordZkicH

to coroczne rozgrywki zapo-
czątkowane w 2010. Turniej od 
lat kształtuje umiejętności pro-
wadzenia merytorycznej i rze-
czowej dyskusji na forum pu-
blicznym.

akademia debat okSfordZkicH
to program, który wystartował w 2019 r. Misją projektu jest kształto-
wanie nowego pokolenia elity debat w Polsce. Szkolenia są prowa-
dzone przez doświadczonych mentorów - Akademickich Mistrzów 
Polski w debatowaniu Oksfordzkim (w AMPDO, TDO), którzy prze-
kazują swoją bogatą wiedzę i doświadczenie, aby wytrenować no-
wych Mistrzów Polski. 

AkAdemiA młodego NAukowcA                    
już wkrótce!
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SKN TSL to jedno z najmłodszych Kół Naukowych, skupiające ludzi 
zainteresowanych transportem, przewozami logistycznymi, handlem 
międzynarodowym i ułożeniem łańcuchów dostaw. 

Skn tranSportu, Spedycji i LoGiStyki

Organizujemy webinary i spotkania z ważnymi przedstawicielami 
branży transportowej, wymieniamy się opiniami na temat aktualnych 
problemów na świecie z przesyłem towarów, a także nawiązujemy 
bezpośrednie kontakty z przyszłymi pracodawcami. Mamy dzięki 
temu dostęp do informacji, jak wygląda praca w tym obszarze od 
podszewki.

Wielu absolwentów SGH pracuje później w branży logistycznej,          
a bycie członkiem takiego Koła już w czasie studiów na pewno bę-
dzie bardzo przydatnym wpisem do CV - wystarczy tylko, że opi-
szesz nam swoje zainteresowania związane choć trochę z tym te-
matem, a na pewno Cię przyjmiemy!



Życie Studenckie

życie 
Studenckie
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Studenci SGH, zarówno ci pochodzący z odległych   
od stolicy zakątków Polski, jak i rodowici warszawiacy, któ-
rzy chcą wyprowadzić się z domu i zacząć życie „na swo-
im”, stoją przed wyborem, jakie zakwaterowanie wybrać  
- mieszkanie, własny pokój, a może akademik?mieszkanie, własny pokój, a może akademik? 

Najbardziej komfortowym, ale też zwykle najdroższym rozwią-
zaniem jest wynajem kawalerki. Ich ceny zaczynają się bowiem   wynajem kawalerki. Ich ceny zaczynają się bowiem   
od ok. 1 500zł/msc. od ok. 1 500zł/msc. 

mIeSZkanIe 

ZakwaterowanIe 

Bardziej popularną opcją jest wynajem prywatnego mieszkania ze 
znajomymi lub osobnego pokoju. Ceny mieszkań dwupokojowych 
w dobrym standardzie zaczynają się  zwykle od 1 800 zł, jednak 
najbardziej wytrwali mogą znaleźć lokum w korzystniejszej cenie. 
Wszystko zależy od refleksu i odpowiednio wczesnego rozpoczę-
cia poszukiwań. To bardzo ważne, ponieważ nie będziecie jedyny-
mi „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 lo-
kalizacji, ale również od umeblowania i standardu. Tutaj warto pod-
kreślić, że mieszkając blisko metra, jesteście w stanie dotrzeć wszę-
dzie (a szczególnie na uczelnię) szybko i sprawnie niemal o każdej 
porze dnia i nocy. 

Wynajęcie mieszkania oznacza prawie nieograniczoną wolność  nieograniczoną wolność  
i niezależnośći niezależność, ale ma także swoje minusy, o których należy pamiętać. 
Musisz brać odpowiedzialność za wszystko co robisz - jeśli urządzisz 
głośną imprezę w czasie ciszy nocnej, może odwiedzić Cię policja, 
a za wszystkie ewentualne zniszczenia będziesz odpowiadać przed 
właścicielem mieszkania. W takim mieszkaniu uczysz się odpowie-
dzialności oraz dorosłego życia.
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Stancja, czyli wynajmowany jedynie pokój, w przeciwieństwie    
do wynajmu mieszkania, nie obciąża tak bardzo portfela ani nie 
zmusza do przebywania w tłumie obcych ludzi, jak w przypadku aka-
demika.

Stancja

CENY STANCJI ZACZYNAJĄ SIĘ OD OKOŁO 400ZŁ, 
CO W WARUNKACH WARSZAWSKICH OZNACZA TANIO!

 

Zwróć uwagę na standard mieszkania oraz jego wyposażenie, 
ponieważ często w tej samej cenie oferowane są lokale bar-
dzo zróżnicowane. Innymi słowy, jeśli dokładniej przyjrzysz się                                           
i zorientujesz na rynku, możesz znaleźć lokum dobrze wyposażo-
ne, wyremontowane, w cenie porównywalnej lub nieznacznie wy-
ższej niż te, które nie oferują nic oprócz ścian. Przed wprowadze-
niem 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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Poza pandemią akademiki są 
otwarte na gości. Wystarczy,  

że zostawicie swoją legitymację  
w recepcji i będziecie mogli poczuć  
atmosferę akademikowego świata. 

Domy studenckie to wygodny spo-
sób na niedrogie życie podczas 
studiów. Dla niektórych jest to 
wręcz obowiązkowy element przy-
gody na studiach – o odbywają-

cych się tam imprezach krążą legendy. Podobno, jeśli podczas stu-
diów 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 kompro-
misy (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 do-
gadujesz 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. 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 źró-
deł wiedzy, czyli kolegów ze starszych roczników. 

akademIk

Pamiętaj jednak, że niższa cena zazwyczaj oznacza gorszy stan-niższa cena zazwyczaj oznacza gorszy stan-
darddard. 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 współ-
lokatorów, którzy zazwyczaj są również studentami w podobnym 
wieku, jednak mogą trafić Ci się także osoby dorosłe, pracujące. 
Dlatego warto poznać ich wcześniej. Pamiętaj, że jeśli decydujesz 
się na mieszkanie z właścicielem to on ustala reguły, dlatego raczej 
nie będziesz mógł organizować imprez ani zakłócać ciszy nocnej.
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Nie zdążyliście zjeść śniadania śpiesząc się na lektoraty o 8? Albo Nie zdążyliście zjeść śniadania śpiesząc się na lektoraty o 8? Albo 
zwyczajnie nie chce się Wam stać przy garach? Na ratunek przy-zwyczajnie nie chce się Wam stać przy garach? Na ratunek przy-
chodzą knajpy w okolicy Wielkiej Różowej, gdzie można dobrze chodzą knajpy w okolicy Wielkiej Różowej, gdzie można dobrze 

zjeść i nie wydać na to miliona monet!zjeść i nie wydać na to miliona monet!

GaStronomia 

1. Dom Studenta nr 1 Sabinki - 368 miejsc.
2. Dom Studenta nr 3 Grosik - 75 miejsc. 
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną ̨ liczba miejsc         
w akademikach uległa zmniejszeniu, co skutkuje tym, że od teraz 
każdy pokój będzie jedno- lub dwuosobowy.

SGH dysponuje dwoma Domami Studenta: 

Aby złożyć wniosek o akademik, należy zalogować się do centralnej 
wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH oraz prze-
słać odpowiedni wniosek w formie online.

Życie w akademiku to przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla 
osób o ograniczonych możliwościach finansowych. Cena za miejsce 
w domu studenckim jest zwykle niższa niż koszty najmu mieszkania.  
W pokoju 1-osobowym wynosi ona 750zł/msc, a w pokoju 2-osobo-
wym 600zł/msc. 

Są takie dni, kiedy wiesz, że dzisiejszy obiad musi zawierać 
odpowiednią ilość kalorii. Jeżeli poczujesz taką właśnie po-
trzebę, polecamy lokale kuchni tureckiej mieszczące się w po-
bliżu gmachu głównego: Kebabu Dubaj na Rakowieckiej oraz 
Kebabu El Karnak przy alei Niepodległości. Studenci SGH od 
lat toczą spory, który z nich jest lepszy. Polecamy spróbować 
obu i zdecydować, czy jesteś #teamDubaj, czy #teamElKar-#teamDubaj, czy #teamElKar-
nak.nak.
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Jeżeli zależy Ci na czasiezależy 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 za-
równo śniadania, jak i obiady z kawą albo herbatą w cenie,  
a także spotkasz swoich wykładowców podczas przerwy mię-
dzy zajęciami. W ich ofercie, oprócz ciepłych posiłków, znaj-
dują się także kanapki, jogurty oraz ciasta. W budynku A znaj-
dziesz bistro Wars, w budynku C czeka na Ciebie Break Café, 
a w budynku W jest także bufet Osesek.

Jeżeli szukasz miejsca na śniadanieszukasz 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. Dodatko-
wo posiada ona w swojej ofercie 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 sma-
ki 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 stu-
dentów SGH nie można zapomnieć o prawdziwej legendzie. 
Bar Thien-Ly, znany również jako Indyk-Masło-Czosnek jesz-
cze do niedawna gastronomiczny król ulicy Batorego, obec-
nie znajduje się na ulicy Madalińskiego między budynkami 
C i W. Zjesz tutaj wszelkie dania kuchni wietnamskiej, poczu-
jesz smak orientu, a jednocześnie nie uszczuplisz swojego bu-
dżetu za mocno, ponieważ ceny w tym barze oscylują w gra-
nicach 14zł -  20zł 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 kli-
macie jest VieTaste na Alei Niepodległości 150, po drodze  
z budynku G do C. Spieszących się na zajęcia studentów malut-
ka, klimatyczna knajpka nęci zapachem swoich dań i kanapek, 
które zdecydowanie są warte spróbowania.

A dla tych, którzy w swojej diecie zrezygnowali z mięsa dobrą 
opcją na lunch może okazać się restauracja Falafel Full zloka-
lizowana tuż przy budynku C. Jest to restauracja wyłącznie we-
getariańska, 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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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 się corocznie w maju 
Wielkiego Turnieju Sportowego, któremu zawsze towarzy-
szą wyjątkowe emocje. W warunkach przedpandemicznych, aby tam 
wejść nie będąc mieszkańcem akademika, wystarczyło jedynie zo-
stawić swoją legitymację studencką na portierni obiektu. Rozgrywki 
można prowadzić aż do 22. Po tej godzinie boisko jest zamykane  
i trzeba przenieść wszystkie spotkania towarzyskie do, różowego  
jak nasza Alma Mater, budynku Sabinek.

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 rów-
nież zaplanować tu sportowy wieczór, bo boiska czynne są nawet  
do 22.00. 

obiekty Sportowe

Rezerwacja 
jest możliwa  

od poniedział-
ku do piątku,  
w godzinach 
od 8.00 do 

16.00.
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kLuby

teatro cubano warSaw
Karaiby w środku Warszawy - tak właśnie można zde-
finiować to niesamowite miejsce, bo przy ul. Fredry 6 

znajdziesz klub, który wystrojem i klimatem przywołuje marzenia  
o wakacjach na tropikalnej wyspie.

poLe mokotowSkie
Byłe lotnisko, które stało się warszawskim Central Parkiem, znajdu-
je się zaledwie rzut beretem od budynku G. Jest to obszar rekre-
acyjny oferujący szereg możliwości aktywnego spędzenia popołu-
dnia. Wielu studentów wykorzystuje letnie okienka między zajęciami 
jako szanse na przyjemne spacery. Dodatkowo możesz przejechać  
się tam rowerem, który wypożyczysz ze stacji Veturilo nieopodal uczel-
ni, skorzystasz z siłowni na świeżym powietrzu, zagrasz ze znajomymi  
w siatkówkę lub nawet spróbujesz swoich sił w golfa.
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pIekło nad nIebem
Dwie ciekawe miejscówki, 
zlokalizowane przy ul. Nowy 
Świat 21 – jedna nad drugą. 
W NIEBIE spędzisz miło czas, 
podziwiając grzeczny, aczkol-
wiek nietuzinkowy wystrój, zaś 
Piekło skusi Cię uwodzicielskim 
klimatem, bo ujrzysz tu zło-
te, istnie piekielne dekoracje,  
jak i skosztujesz ognistych trun-
ków.

kLub park
Studencki klub nieopodal 
Wielkiej Różowej, w którym  
co piątek gości niejeden 
SGHowicz. Melanż trwa tu cały  
tydzień, organizowane są róż-
ne imprezy tematyczne, można 
także natrafić na transmisje 
meczów.

SketcH nIte
Minimalistyczny wy-
strój, klimatyczne 

oświetlenie i ogromny parkiet, 
na którym spędzisz godziny,  
bawiąc się przy energetyzują-
cej muzyce. Jeden z wielu klu-
bów przy ul. Mazowieckiej, zde-
cydowanie warty odwiedzenia.
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ISkra poLe mokotowSkIe
Podziemny klub wraz z ogromną plenerową przestrze-
nią 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.

SmoLna
W przedwojennej kamienicy na ulicy Smol-
nej 38 mieści się prawdziwa Mekka war-
szawskich i polskich entuzjastów muzyki 
elektronicznej. Brzmienia, przy których moż-
na bawić się na Smolnej w weekendy, klub 
określa jako ambitną muzykę elektroniczną 
– m.in. house, tech house, deep house i tech-
no, a także muzyka alternatywna i ekspery-
mentalna. W klubie o niesamowitym wystro-
ju co tydzień grają czołowi przedstawiciele 
polskiej i zagranicznej sceny klubowej, a co 
jakiś czas pojawiają się tam gwiazdy naj-
większego formatu, jak na przykład Amelie Lens i Boris Brejcha.

opera cLub
Przy Placu Teatralnym 1 w podzie-
miach Opery Narodowej znajdziesz 
klub, inspirowany kulturą Dalekie-
go Wschodu. Zabawisz się tu głównie  
w weekendy, przy muzyce klubowej naj-
lepszych warszawskich DJów lub niekie-

dy także przy tworzonej na żywo muzyce instrumentalnej.
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Lunapark
Jedna z bardziej hipsterskich miejscówek na impre-
zowej mapie Warszawy. Kiedy tylko pogoda dopisu-

je tłumy warszawiaków wybierają zamiast tradycyjnych schodków 
zabawę po prawej stronie Wisły przy Wale Miedzeszyńskim 407.  
W Lunaparku znajdzie się coś dla każdego: Mini-Market - gdzie moż-
na zasmakować street-foodu, Wata Cukrowa - czyli klubokawiarnia  
w namiocie cyrkowym, gdzie można bawić się do housowej muzyki i le-
gendarne Hocki Klocki - gdzie tłumy skaczą do klubowych bangerów  
pod czujnym okiem kultowej figurki Lego. 



zakochaj się w warszawie

ZakocHaj Się 
w warSZawie
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muSt viSit
Dzięki naprawdę ogromnej ilości atrakcji dostępnych w Warsza-
wie zawsze można znaleźć nowe, ciekawe miejsca (nieważne, czy 
Warszawa jest Waszym domem od dawna, czy odwiedzacie ją do-
piero pierwszy raz). Oto nasze propozycje miejsc, których jako stu-
dent SGH, na pewno nie możecie przegapić w stolicy.

pałac kuLtury I naukI

PKiN jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym budyn-
kiem w Warszawie. Mimo że w 2021 roku stracił miano najwyższego 
budynku stolicy, to nadal jest to pierwsza rzecz, którą widzą przy-
jezdni wychodzący z Dworca Centralnego. Ten postkomunistycz-
ny zabytek jest siedzibą czterech teatrów, dwóch muzeów, kina  
i wielu innych instytucji. Na 25. piętrze tego budynku mieści się ta-
ras widokowy, na który można wjechać windą codziennie od 10:00 
do 20:00. W kwietniu każdego roku, na Sali Marmurowej, Samorząd 
Studentów organizuje również Bal SGH, który jest świetną okazją 
do zobaczenia Pałacu od środka.

buLwary wIśLane (ScHodkI)

Dzięki piosence Maty, z pewnością nie ma w Polsce 
młodej osoby, która nie słyszałaby jeszcze o schodkach. 
Warto wybrać się tam zarówno nocą - na imprezę na 
barkach, jak i za dnia - na rejsy promem czy na lody. 

Często organizowane są tam kina pod chmurką, imprezy tematyczne 
oraz stand-upy. Jest to też, oprócz Pola Mokotowskiego, najczęstsze 
miejsce na integrację studentów SGH.
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poLe mokotowSkIe

Zlokalizowane tuż obok naszej uczelni Pole Mokotowskie oferu-
je wiele atrakcji. W samym parku znajdują się między innymi puby 
Bolek, Lolek i Tola (uwielbiane przez studentów), boisko do siat-
kówki plażowej, stoły do ping-ponga, malowniczy staw czy siłownia  
na świeżym powietrzu. Pole jest ulubionym miejscem spacerowiczów, 
biegaczy i nie tylko, gdyż znajdziemy tam również miejsce na piknik 
czy grill. Zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia w słoneczny, 
letni dzień.

mIejSkI oGród ZooLoGIcZny

Otwarty w 1928 roku, dzisiaj zajmuje ponad 40 hektarów 
Pragi Północ. W ogrodzie możemy zobaczyć ponad 3500 
zwierząt lądowych, 10 000 ryb i niezliczoną ilość bezkrę-
gowców. Jedną z największych atrakcji Zoo jest nowo-

czesna słoniarnia będąca domem dla trzech ślicznych słoni. W części 
ogrodu o nazwie „Baśniowe Zoo” możemy nawet nakarmić zwierzęta!  
W sezonie bilet ze zniżką studencką kosztuje tylko 20zł, a ogród 
otwarty jest we wszystkie dni roku.

łaZIenkI króLewSkIe
Mimo że wiele osób Łazienki zwiedziło podczas wycieczki do stolicy 
już w podstawówce, warto się wybrać tam również teraz. Zobaczy-
my tam przepiękny Pałac na Wodzie, Biały Dom i amfiteatr, a przez 
ścieżkę co chwilę będą przebiegać wiewiórki. Wstęp do ogrodów 
jest bezpłatny, a studencki bilet wejścia do obiektów kosztuje tylko 
1zł! Po spacerze można zatrzymać się na pyszny obiad w restauracji 
Belvedere lub na lody w kawiarni Amfiteatr. 
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wILanów

Na południu Warszawy mieści się wilanowski zespół pała-
cowy wraz z ogromnym ogrodem. Już od samego wejścia 
na teren Pałacu możemy poczuć się jak w XVII wieku. Po 
rezerwacji biletu na stronie internetowej, możemy zoba-

czyć z bliska m.in. komnaty królewskie Jana III Sobieskiego, pastelowy 
ogród różany i przepiękną fontannę z posągiem Trytona na środku. 
Zimą park zamienia się w Królewski Ogród Światła, który na pewno 
obudzi w Was magiczny, świąteczny nastrój. 

Starówka

Warszawskie Stare Miasto zachwyca kolorowymi kamienicami i wą-
skimi uliczkami. Nic dziwnego, że zostało wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO! Zwiedzając Starówkę koniecznie trzeba 
zobaczyć imponujący Pałac Królewski oraz pomnik słynnej Syrenki. 
Nie sposób też nie zauważyć kolumny króla Zygmunta III Wazy. Po 
zwiedzaniu warto przysiąść na chwilę w jednej z licznych kawiare-
nek, restauracji, a wieczorem zajrzeć do tętniących życiem barów.

muZea

Warszawa jest miastem pełnym historii, sztuki i ukrytych muzealnych 
perełek. W mieście jest ponad 60 muzeów i nie sposób opisać je 
wszystkie. Przedstawiamy Wam więc kilka najciekawszych i najważ-
niejszych, które koniecznie musicie odwiedzić.
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dLa mIłośnIków HIStorII

Jeśli myślicie, że chodzenie po muzeach to jedynie 
ponure oglądanie eksponatów w przestarzałym bu-
dynku, to jesteście w dużym błędzie. Miejsca takie 
jak POLIN (Muzeum Historii Żydów Polskich) za-
chwycają swoją nowoczesnością jeszcze zanim prze-

kroczy się ich próg. Dzięki interaktywnemu charakterowi ekspona-
tów przenosimy się w podróż po fascynującej, tysiącletniej historii 
Żydów w Polsce. Bilet wstępu dla studentów kosztuje tylko złotów-
kę! Zachęcamy również do odwiedzenia Muzeum Powstania War-
szawskiego, które ma stanowić hołd wobec poległych powstańców. 
Obiekt ten ma za zadanie edukować pokolenia na temat okupacji  
i terroru przy użyciu nowoczesnych technologii audiowizualnych. Rów-
nie ważnym i symbolicznym miejscem w stolicy jest Muzeum Katyń-
skie. Placówka jest upamiętnieniem ofiar zbrodni katyńskiej poprzez 
ekspozycję pamiątek i licznych dokumentów. Ponadto, zwiedzanie 
tego muzeum jest całkowicie bezpłatne.

dLa fanów SZtukI
Największym muzeum związanym ze sztuką w Warszawie jest oczy-
wiście Muzeum Narodowe. W środku zobaczyć możemy nie tylko 
wiele obrazów znanych nam z lekcji historii i języka polskiego, ale 
także eksponaty ze starożytnego Egiptu czy Grecji. Gmach muzeum 
również robi ogromne wrażenie, a za zwiedzanie go studenci pła-
cą tylko złotówkę. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej. Zobaczyć tam możemy wiele instalacji, dzieł 
stałych, a także wystawy czasowe, które dość często się zmieniają. 
Aktualnie jego siedziba mieści się przy Pałacu Kultury i Nauki, ale do 
końca 2022 roku ma zostać wybudowany całkowicie nowy gmach. 
Wato równieżwspomnieć o Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, ko-
jarzona jest ona głównie jako miejsce zamachu na pierwszego pre-
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-zydenta Polski. W środku zobaczyć możemy ponad 3500 dzieł głów-
nie polskich artystów i artystek. 

dLa cHętnycH wrażeń

Jeśli sztuka i historia nie należą do Waszych zaintere-
sowań, Warszawa ma dla Was dużo innych propozycji. 
Jedną z popularniejszych opcji jest Muzeum Neonów,             
w którym zobaczyć możemy wiele kolorowych instala-

cji. Jest to idealne miejsce na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Ko-
lejnymi muzeami cieszącymi się niebywałą popularnością, zwłaszcza 
wśród studentów, są Muzeum Polskiej Wódki i Muzeum Wódki.Mo-
żemy tam obejrzeć wiele audiowizualnych oraz interaktywnych eks-
ponatów i prezentacji, a także wziąć udział w degustacji! Bardzo 
ciekawym obiektem jest także Muzeum Życia w PRL - wizyta w nim 
jest niczym podróż w czasie! Odwzorowane są tam pomieszczenia                              
i przedmioty popularne w tamtym okresie, co sprawia, że momental-
nie czujemy się jak w domu naszych dziadków. Muzeum ma za zadanie 
edukować młode pokolenia o PRL-u, a te starsze skłaniać do refleksji  
i rozmowy o jasnych i ciemnych stronach tamtych czasów.

dLa poSZukIwacZy prZyGód - noc muZeów w warSZawIe

To jedyna taka noc w roku, gdy do prawie każdego muzeum                    
możemy wejść za darmo, a wszędzie przygotowane są przeróżne 
atrakcje i warsztaty. Odbywa się zawsze w maju, więc przy dopi-
sującej pogodzie jest to idealny plan na wieczór. Miasto uruchamia 
wtedy darmową linię autobusową M, która dowozi uczestników pod 
większość muzeów przez całą noc, a godziny działania standardowej 
komunikacji miejskiej wydłużone są do 2:30! Podczas Nocy Muzeów  
można zwiedzić nie tylko wszystkie wcześniej wspomniane przez nas 
pacówki, ale także wiele innych - łączna liczba obiektów biorących 
udział w tym wydarzeniu to aż 180! Najpopularniejszą atrakcją co 
roku jest Fabryka Wedla, w której, oprócz oglądania procesu pro-
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-dukcji czekolady, możemy jej również spróbować. Czę-
sto odwiedzany jest również pięknie oświetlony Ogród 
Biblioteki Uniwersyteckiej czy podziemia i taras wido-
kowy PKiN. W Nocy Muzeów uczestniczą tysiące ludzi, 
więc polecamy dokładne zaplanowanie swojej trasy (oczywiście bio-
rąc pod uwagę niestety dość długi czas stania w kolejkach).

koncerty
Gdybyście chcieli wybrać się na każdy koncert odbywający się  
w Warszawie, z pewnością zabrakłoby Wam miejsca w kalendarzu.  
W sezonie letnim prawie codziennie można znaleźć występy mniej-
szych i większych artystów, a co jakiś czas Warszawę odwiedzają też 
najpopularniejsi piosenkarze i zespoły z całego świata!

Jeden z najpopularniejszych festiwali w Polsce, Orange War-
saw Festival, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się właśnie  
w stolicy. Co roku Tor Wyścigów Konnych Służewiec gości dzie-
siątki tysięcy uczestników czekających na występy swoich ulu-
bionych artystów. Są to z pewnością dwa dni pełne niezapo-
mnianej zabawy.

Jeśli jesteście jednak fanami mniejszych koncertów i relaksującej     
atmosfery, warto wziąć udział w nowym projekcie jednej z warszaw-
skich dzielnic - Lato na Pradze. Jest to cykl koncertów plenerowych    
w pięknym ogrodzie kompleksu Pragi Centrum. Pierwsza edycja ruszy-
ła w 2021 r., a występowali tam między innymi Sanah, Ralph Kamiń-
ski czy Baranovski. Z pewnością projekt ten będzie stałym punktem          
w koncertowym kalendarzu Warszawy.
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Ważną imprezą dla studentów naszej uczelni są oczywi-
ście Juwenalia SGH. Odbywają się one w Ogrodach Rek-
torskich, gdzie co roku gromadzą się tysiące warszaw-
skich studentów, by wspólnie posłuchać dobrej muzyki. Na 

dwóch scenach Juwenaliów zobaczyć mogliśmy już, między innymi, 
Rasmentalism czy Quebo. Oprócz naszego mini-festiwalu warto od-
wiedzić też Juwenalia innych uczelni, takich jak UW czy PW.

Aktualnie artyści lubią też zaskakiwać fanów pojawiając się        
i występując w bardzo nietypowych lub mało znanych miejscach 
(jak Mata pobijając rekord świata, wykonując piosenkę 
„Schodki” aż 16 razy na płynącej po Wiśle barce). Warto za-
tem dokładnie obserwować profile swoich ulubieńców, by nigdy 
nie przegapić żadnego spotkania czy koncertu!

Warszawa kryje również atrakcje dla fanów muzyki klasycznej. Jeżeli 
należycie do ich grona ucieszy was fakt, że w stolicy organizowany 
jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopi-
na. Osiemnasta edycja została przesunięta na październik 2021, więc 
warto będzie umilić sobie te jesienne wieczory piękną muzyką w ba-
jecznej scenerii.
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A  
budynek SGH po prawej stronie od bu-
dynku G, połączony z nim łącznikiem.

AKADEMIK
budynek mieszkalny przeznaczony dla 
studentów. SGH posiada dwa domy stu-
denckie: 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 uczel-
ni. Zwłaszcza jeżeli postanowicie działać  
w organizacji lub pomagać przy projek-
cie.

a

b
BIBLIOTEKA

budynek po lewej stronie od budynku 
G, wypożyczycie tam Wasze ulubione 
podręczniki i spędzicie kilka nocy pod-
czas sesji, po nieudolnych próbach nauki           
w domu.

BILATERALKA
umowa bilateralna, czyli możliwość poje-
chania na wymianę do najlepszych uczel-
ni ekonomicznych na świecie. Zwalnia  
z opłaty za czesne, jednak koszty utrzyma-
nia trzeba pokryć już z własnej kieszeni.

BLUZA SGH
jedyne odzienie będące alternatywą gar-
nituru. 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. 

C
C  

najnowszy i najnowocześniejszy budynek 
SGH, znajdujący się około 10 minut pie-
chotą od budynku głównego. Miejsce, do 
którego idąc na zajęcia zaczyna się do-
ceniać dobrą pogodę. Legenda głosi, że 
został wybudowany za warunki ze statystyki  
i niemieckiego.

CEBULA
najróżniejsze i, co najważniejsze, darmo-
we fanty rozdawane przez firmy i organi-
zacje. Zaopatrzysz się w nie na Auli Spa-
dochronowej.

CNJO – CENTRUM NAUKI JĘZYKÓW 
OBCYCH 

znajdująca się na II piętrze budynku G 
jednostka odpowiedzialna za koordy-
nowanie 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 oka-
zji działalności projektowej. Wykonując 
kilka telefonów i przedstawiając ofertę 
być może pozyskacie cennych partnerów
chętnych do współpracy przy waszym 
projekcie.

CWFIS
Centrum Wychowania Fizycznego i Spor-
tu.

ĆWICZENIA
zajęcia w mniejszych grupach, na których 
obecność jest w większości obowiązkowa. 
i sprawdzana.
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D
DEADLINE (DDL)

korpotermin określający datę wykonania 
jakiegoś zadania. Najczęściej informu-
je studenta, że w danym dniu ma już na-
prawdę nóż na gardle i musi wziąć się do 
pracy.

DEKLARACJA
wypełniacie ją wybierając wykładowców 
i przedmioty na kolejny semestr. W póź-
niejszych etapach jest to wyścig kto ma 
najszybszy internet lub najszybciej wciska 
F5, jednak przy Waszym pierwszym spo-
tkaniu znaczenie mają punkty rekrutacyj-
ne 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

E
ECTS

system punktowy służący do oceniania 
osiągnięć studentów w nauce. Każdy 
przedmiot ma przypisaną ich konkretną 
ilość, czyli wagę. Dane te możecie spraw-
dzić w Planie Studiów.

EGZAMIN
najczęstsza forma zaliczenia przedmio-
tów. Prawdopodobnie przyjdzie Ci zar-
wać przed jakimś nockę lub dwie.

ERASMUS+
najbardziej popularny program wymian 
studenckich. Gwarantuje opłacenie za-
kwaterowania oraz pokrycie kosztów 
kształcenia.

EY 
najlepsze miejsce dla Ciebie i Twojej 
kariery! Globalna firma doradcza, która 
pomaga przedsiębiorcom, organizacjom 
i społecznościom najlepiej wykorzystać 
swój potencjał. Realizuje projekty w za-
kresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, 
Strategii i Transakcji oraz Consultingu (w 
tym IT). EYerki i EYerzy to ludzie, którzy na 
co dzień zajmują się budowaniem lepiej 
funkcjonującego świata!

F
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

jeden z możliwych do wyboru kierunków  
w Wielkiej Różowej, prawdopodobnie 
najczęściej wybierany przez studentów.

FAKAP
szeroko używany korpotermin, również  
w murach SGH. Sytuacja zagrożenia, naj-
częściej tuż przed deadlinem, którą trze-
ba opanować na asapie.

FORUM POLSKO-NIEMIECKIE
Forum Akademickie, w ramach którego 
studenci SGH mają możliwość realizować 
przedmioty w języku niemieckim. Uczest-
nicy mogą przystąpić do specjalności 
międzykierunkowej lub skorzystać z wy-
jazdu na kurs językowy.

G
G

budynek główny SGH szczycący się cha-
rakterystyczną, różową elewacją i pod-
świetlaną 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 oraz finansach. 
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H
HADES

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

K
KOLEGIUM

jednostka organizacyjna uczelni. Odpo-
wiednik wydziałów w SGH.

KOLOKWIUM (KOLOS)
studencki odpowiednik sprawdzianu, tylko 
bardziej obszerny. Istnieje prawdopodob-
nie po to, żeby studenci między sesjami 
nie zapominali o tym, że czasem trzeba 
się uczyć.

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 (teoretycz-
nie).

KLUB PARK
oficjalna imprezownia SGH. Jest jak do-
bry kumpel, możesz nie wejść do żadnego 
klubu w Warszawie, ale Park będzie stał 
otworem przed każdym o niemal każdej 
porze.

I
INAUGURACJA

uroczyste rozpoczęcie roku akademickie-
go.

INDEKS
historyczna już książeczka, w której daw-
niej zbierało się od wykładowców po-
twierdzenia zaliczenia przedmiotów. 
Teraz oceny znajdziemy w Wirtualnym 
Dziekanacie lub USOSwebie.

Przygotowuje do pracy w międzynarodo-
wym 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. 

J
JAJKO

dawniej kantyna profesorska, dziś – do-
stępna dla wszystkich, popularna na 
uczelni kawiarnia z bistro, która nie raz 
uratuje Wasze puste żołądki.

JUWENALIA
jedno z najważniejszych wydarzeń w ka-
lendarzu studenta SGH, podczas którego 
dozwolone jest spożywanie alkoholu ni-
skoprocentowego na terenie uczelni. Od-
bywają się w połowie maja.
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L
LEGITYMACJA STUDENCKA

święty dokument każdego studenta, waż-
niejszy 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 za-
wsze obowiązkowa!

LICENCJAT
praca dyplomowa, którą należy napisać 
i obronić jeśli chcemy ukończyć studia 
pierwszego stopnia i otrzymać dyplom.

M
MIESI – METODY ILOŚCIOWE W EKONO-

MII 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, Nieza-
leżny Miesięcznik Studentów.

MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINI-
STRATION

rodzaj studiów podyplomowych.

MLEGITYMACJA
uratuje Cię przed mandatem lub pozwo-
li zyskać cenną zniżkę jeśli zapomnisz jej 
plastikowej wersji. Pod warunkiem, że nie 
zapomniałeś też telefonu.

MORDOR
centrum warszawskich korporacji znajdu-
jące się koło ul. Domaniewskiej.

MSG – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI 
GOSPODARCZE

jeden z kierunków w SGH bazujący mocno 
na ekonomii międzynarodowej.

N
NAUKA

przeciwieństwo „studiowania”. Coś, co 
najpewniej spotka Cię dopiero na dzień 
przed pierwszym kolosem.

NIEZBĘDNIK
portal, na którym wykładowcy i ćwicze-
niowcy umieszczają materiały związane  
z prowadzonymi zajęciami.

O
OGRODY REKTORSKIE

to tam przyjdziesz za rok na Juwenalia 
SGH. Gdy jest ciepło, będziesz spotykał 
się tam ze znajomymi w przerwach mię-
dzy 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 najja-
śniejszy aspekt naszej uczelni.

OTRZĘSINY
największa oficjalna impreza studencka.
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P
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.

PROJEKT
inicjatywa studencka, przy której masz 
okazję zaangażować się, zdobyć znajo-
mości, umiejętności oraz kontakty. Z regu-
ły wiąże się też z projektowym beforem, 
afterem i integracją.

REKTOR
Jego Magnificencja, najważniejsza osoba 
na uczelni. W kadencji 2020-2024 Rek-
torem SGH jest dr hab. Piotr Wachowiak, 
prof. SGH.

RZECZNIK PRAW STUDENTA
Złota Dusza, która pomoże Wam w każ-
dym problemie i wątpliwościach. Oczywi-
ście w miarę możliwości.

R

SESJA
najcięższy moment w semestrze. Trze-
ba 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 związa-
nych z danym przedmiotem. Pamiętajcie, 
kto czyta nie błądzi.

SPREAD
arkusz kalkulacyjny, bardzo przydatny 
przy wszelkich pracach.

SPADO
Aula Spadochronowa w budynku G. 
Serce uczelni, na którym niemal co-
dziennie można zgarnąć trochę cen-
nej cebuli, pograć w gry, a nawet pod-
pisać umowę na staże czy praktyki. 

SS – SAMORZĄD STUDENTÓW SZKOŁY 
GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

według statutu do Samorządu należy 
każdy student naszej uczelni. Rocznie ak-
tywnie udziela się w nim około 150 osób. 
Ty też możesz czynnie zaangażować się  
w tworzenie najróżniejszych projektów - 
dołącz do wydarzenia “Działaj z Samo-
rządem” i działaj razem z nami!

S
SABINKI

główny akademik SGH, znajdujący się 
przy al. Niepodległości, 5 minut piechotą 
od budynku G.
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T
TEAMSY

główne miejsce spotkań i zajęć online. 
Dzięki nim jednym kliknięciem przenie-
siesz się z ciepłego łóżeczka na poranny 
wykład czy ćwiczenia. Polecamy jednak 
uważać na przypadkowo włączone mi-
krofony i kamerki.

TERMINY
sesji, egzaminów, kolokwiów, prac domo-
wych, czy oddania książki do biblioteki – 
radzimy ich pilnować.

TRYWIALNY
gdyby podsumować wszystkie wypowie-
dzi wykładowców, okazałoby się, że do-
słownie każdy przedmiot, kierunek, za-
gadnienie, są trywialne.

U
UCZELNIA

miejsce, w którym przeżyjecie prawdo-
podobnie największe huśtawki nastrojów. 
Od października Wasz drugi dom.

USOSWEB
tu złożycie podania, sprawdzicie grupy 
zajęciowe i dowiecie się czy czas zbierać 
na warunek.

W
WARUNEK, WPIS WARUNKOWY

możliwość ponownego podejścia do 
przedmiotu, naliczana 150 zł za każdy 
punkt ECTS. Często spotykany w przypad-
ku statystyki czy niemieckiego.

WD – WIRTUALNY DZIEKANAT
miejsce, w którym wykonujecie wiele ope-
racji bezpośrednio powiązanych z uczel-
nią. Legenda głosi, że działa bez zarzutu. 
Uwierzcie nam, że już chcecie zacząć  
z niego korzystać.

WETLINA
legendarny, najdłuższy i prawdopodob-
nie najlepszy obóz zerowy, na jaki macie 
okazję pojechać.

WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS 
(Wirtschaftshochschule Warschau)

warto wiedzieć.

WIFI
śmiga na terenie całego kampusu.

WYKŁADOWCA
osoba prowadząca wykład. Z nie-
którymi widujesz się regularnie,  
z innymi dopiero w sesji.

Z
ZALICZENIE

owoc ciężkiej pracy, oznaczający chwilo-
wą przerwę od nauki 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.





Szkoła
Główna
Handlowa
w Warszawie

29 - 30
wrzesnia


